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Büyük kurtuluşa erdiğimiz •• gun 
198 Teneke nikel onluk lzmir kurtuluşunun 

12 inci yılını 
kutluluyoruz kaç lira eder? 

Elcevap: 

15bin 
Elhac Mesut Ef. nin 
Hicazdan getirdiği 
bu para <Jeve oldu 

Bir emniyeti suiistimal vak' ası 
tahkikatı zabıtadan Adliyeye in

tikal etmiştir. Yaptığımız tahki· 
kata göre, vak'anm mahiyeti §U• 

dur: 

Bundan iki ıene evvel Mes'ut 
Efendi isminde bir zat Hicazdan 

lstanbula gelmiştir. Mes'ut Efen· 
dinin yanında zati eıyalarından 

baıka tam 198 teneke de nikel 

P&ra vardır. Tenekeler öyle ufak, 

tefek §eyler değil, koca gaz tene· 

keleridir ve tenekeler ağzına ka· 
dar hep on paralık nikel para ile 

doludur. Mea•ut Efendi bu para • 

arı şehire isterken 

(Arkası 6 ncıda) 

Eski reisicumhur, 
Ruzvelt'in iktisat 
siyasetini tenkit 

.ediyor 
Amerikanın bundan evvelki 

i.zmir ne~'e içinde 
çalkanıyor 

9 lül, lzmirin kurtulutunun 
üdür. Bundan on iki se

vve ahraman askerlerimiz 
_ .....,ay wımızı dokuz Eylül sa-
• Mdif aleye dikmişlerdi. 

919 da İfgal edilen 
ay yirmi bet gün 

mahrum kal-
mı§tı. 

Kl\hraman or 
tos zaferini kaza 
durmadan ilerlemi 
kıyıamdaki güzel 1z 
günde girmitti. 

İzmirliler, bugün bu 
nün on ikinci yıldönüm 

büyük tezahüratla kut ....... _, 
lar. 

lzmir, 9 (Hussui) ir, 
kurtulutunun on ikinci yı ;it\bü· 
y>jk merasimle kutluluyor. Bi\tün 
İzmirliler Sokaklardadır.~ 

Cümhurreiıi, iki aenelik bir ıükut· vilayetlerden trenle kamy 
tan ıonra ıon defa netrettili bir tobüalerle binlerce halle 1 
yazı ile, siyaset alemini yeniden kın ettiginden hiç bir oteld 
UYandırmıştır. kalmamıştır. Telgrafı ektt 

~'Sotırdey lvning Poıt11 mec· sll'aCla merasim geçiti batlatliıttı~ 
muasında nqrettiii bu yazı, tim· lzmirin kurtulutunu büyük 

ihtiyar türbe- bekçisine. 
dadanan hırsız 

/ --------------
Tam dört defa nesi r 

var, nesi yoksa 
aşırdı 

Bu yaman hırsız C?ranıyor 

~ 

efendi 

HABER'in büyük 
bağ eğlencesi 

21 Eylül cuma günü 
Okuyucularımız nasıl 
iştirô.k edebilecekler? 

:1 okuyucuları için 
Topkapı haricinde Reımzi Beyin 
Amerikan Nümune bağında ter· 
tip ettiği büyük bağ eğlencele· 
ri bu ayın 21 inci cuma günü 
yapılacaktır. 

Bütün İstanbul okuyucuları· 
mızdan eğlencemize ittirak et· 
mek iatiyenler atağıda yazılı te· 
kilde hareket ederek birkaç gün 
sonra ilan edeceğimiz günden 
ıilbaren, davetiyeleri idareha· 
nemizden alabilecekJerdir. Bu adam 550 k.(M~u6dKla) h:rlelcutlulutruz. d 

Nereye gidebilir? ışı enız or asın 
lıtirak tartları funlardır: 
1 - Daimi okuyucu kartımı· 

zı hamil bulunanlar, bize göı· 
terecekleri daimi kuponlarımız· 
la alacakları davetiyelerle .. 

On günden beri alevler arasında 2 - Daimi okuyucularımız 
yanlarında en çok (8) davetli 
bulundurabilirler. Ancak bu da· 

ortada yok .. 
Evvelki cuma 

günü Karagüm
rükte esrarengiz 
bir kaybolma 
hadisesi olmuş
tur. Bütün Ka· 
ragümrük hal· 
kını hayrette bı
rakan bu hadise 
etrafında mahn1-

linde yaptığı· Emin ustanın 
rnız tahkikatın eski bir resmi 
neticesini anlatalım: 

Karagümrükte Viran meaçit 
mahallesinde oturan kunduracı 

Emin uıta, on gündür ortadan 

Yok olmuştur. Mahallelerinin dü

iümcüler caddesinde yüz elli li
ralık kadar sermayeli bir kundu-

( Arkası '5 ncıda) 

----·~~~---~-~~-, .............. -..................................... : 
ıAnkara telefonu~ 
z;;~~ .. ;·~~ii .. ;;ı;~ ı 

tetkik -ediliyor 
Ankara, 9 (Hususi telefonla) 

..._ idman cemiyetleri ittifakı Zag· 

tep yenilmeleri etrafında tet
Jc·1-_ 1qt ,-apmaktadır. Efkarı umu-

ıniyenin bu iıususta tenviri, ıark
t- tetkik seyahatinde bulunan re· 

İı Aziz Beyin avdetinden sonra 
kabil olacaktır. 

Bir yıldırım koca bir vapurda yangın vetliler ayrıca (32) kuru' mu· 

k d k 1 k • b kabilinde numaraları idareha-
ÇI ar 1, Urtarı an yo gI İ nemizde mazbut 8 HABER ku· 

Nevyork, 8 (A.A.) - 310 yol- 1 ka gemi ve bu meyanda lngiliz ponu alacaklardlt". 
cu ve 240 kitilik müı'ettebatiyle bandralı Monark of Bermuda pos- 3 - Son bir aylık kuponlarla 
Lahavane' dan gelmekte olan A • ta vapuru, Morrocastle vapuru. iştirak etmek istiyen okuyucu· 
merika bandıralı 11520 tonluk • nun imdadına gitmi.tlerdir.. Mo • larımız, gene numaraları idare· 
Morroca Stleyobi vapurunda New nark of Bermuda şimdiki halde hanemizde mazbut ( 40) kurut 
jersey'daki Asbury park açıkla- kazazede geminin 15 mil yakının· mukabilinde 10 HABER kupo-
rında yangın çıkmııtır. Vapurlar da bulunmaktadır. Morrocastle, nu alacaklardır. 
muavenete kotmuşlardır. Yangı· Pupasından pruvasına kadar alev- 4 - Gazetemiz okuyucusu 0 • 

nın yıldırımdan çıktığı bildiri)- )er içindedir. lup ta §İmdiye kadar hiç kupon 
mektedir. Koridorlara girmek Lukenbah vapuru, Mororcast· toplamamı! bulunanlar da ( ' ) 
imkanı olmadığından yolcularla le'in yanına sokulup sağ kalan kuruş mukabilinde idarehane· 
mürettebatın ekserisinin yandığı yolcu ve müretteSatı bordasına al- mizden tedarik edecekleri · 

~~lıW~iılMıliliıiM.~--ım-~-+llilıllıll•-------illl'J[ll!l!l!--+-ttı!MllftftlPIP-"9!!'1"""~""~""-"""'-" kuponla davetiyeleri alabilirler. 
Eğlencemizin çok samimi o-(Arkası 6 ncıda) 

Bu sene, şehrimize gelen seyyah sa 
yısı her senekinden fazladır. Bilhassa 
yaz mevsiminde, görülmedik bir akın ol 
muştur. Seyyahlar, her yıl, ktım daha 
~ok gelirlerdi.. Resmimiz bu seyyah ka 

ı n 

lacağından hiç şüphe etmiyo· 
ruz. 

Davetlilerimize davetiyeleri 
tevzi edilirken ayrıca bağda pa· 
rasız üzüm yiyebilmeleri için 
kartlar verilecektir. 

Her okuyucumuz bunlarla Ü· 

.ÜM yiyebilecektir. dün gece ani olarak nezfidimaği-
Eğlencemizin yapdacaiı bai den vefat etmiıtir. Milli müca-

T opkapıdan yaya olarak azami delede Bursa cephesinde büyük 
ı beş dakika mesafededir. yararlıklar göstermit olan Bekir 

Kendilerini T opkapıdan baöa Sami Bey umumi harpte Kafkas 1 • 
•. Ctürebilmek için nakil vasıta· ve Irak cephelerinde de fedakar· 

k . 1 : ı teminine çalıııyoruz. Bağda 
:• :: ,. göstermittır. inceaaz, c~z bulunacaktır. 

C<>nazesi yarın aaat onda Üs-
k ...ı d p ak d . Okuyucularımızın azami ı's· Ünar a 8§ apııın aki evinden filelerinden birini gösteriyor. Seyyah tirahatlarını temin için bütün 

·ı . . 1. d h . kaldırrlol'"k Karacaahmet mezar- db' 1 gemı crının ımanımıza a a ucuz gır .. .. .. . te ır er alınmıştır. 
mcsi temin edilebilse, bugünkünün be~ lıgr a gomulecektır. Merhumun B 

s l ağda, çocuklar için salm· misli daha çok seyyah ıelcceği hiç §Üp J ai esine taziyetlerimizi beyan e· 
hesiz tir. ti eriz. iılllc•a•k•v•e-b•ü•f•e•m-e.vc.u.ltlllltmur~·---.: 
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Nazi 

kongresinde 
Cenevrede 

faaliyeı 
M. Hitler heyecanla dolu A •k d · 

bir nutuk söyledi merı a an sonra 
Numbrı, 8 (A.A.) - Alman 

1 · d Sovyetlerin Milletler Ce· spanya a miye~~.e .. ai..'meleri 
ıoruşuluyor 

istihbarat bürosu bildiriyor: 
Milli aosyalist '9flerinin top· 

lantısı dün akıam saat 18 de ya· 
pılmııtır. Boz üniformalı 180 

d b •• •• k b • b ı ·d Cenene, 1 (A.A.> - Millet• a uyu ır grev aş a 1 ·~~Cemiyeti çalıpnaımm ilk·~· 
nune, Sovyet Ruıyanın bu cemı • 

bin kiti hazır bulunuyordu. 
'4üteheyyiç, ayakta duran M.' ispanyada kanlı 

Hitler, muazzam halk kütlesine h"' d• I 
hitap ederek demittir ki: a ıse er çıkma-

"- Bundan bir sene evvel ay· d k k 1 . 
ni toplantıyı yapmıttrk. Fakat o SID 30 01 U UyOr 
zaman siyasi reislerin adedi an • Madrid, 8 (A.A.) _ Umumi 
cak yüz bindi. Bütün Alman mil· ırev ilan edilmittir. Bu sabah sa· 
letine ıamil hareketimizin ülküsü 
uirunda aarfettijiniz yorulmaz 
ıayretlerden dolayı ıizlere teıek

kür ederim.. Bunca mesai feda
kirlık ve sefalet pahasına kazanı
lan neticeleri elden kaçırmak bir 
cinayet olur. 

Bazıları bir fırka olduiµmuzu, 
difer bazıları da bir te9kilit oldu· 
jumuzu aöylüy,rlar. Biz ne bu· 
yaz, ne de ötekisiyiz. Biz bütün 
Alman milletinin ta kendisiyiz. 
idare edenler, idare ettiklerini 
ula unutmamalıdırlar. Gelecek 
on iki ay içinde daha iyi olmaja 
çalı.-cağmııza ve mücadele se • 
nelerinde bize rehber olan sada • 
kat, itaat, inzibat, fe(lakarhk 
ve tevazu prensiplerini daima da
ha ziyade yüksekte tutacağımıza 
yemin ediyoruz. Böyle prensip • 
lere istinat eden bir millet bari -
cin suiniyetiyle imha olunamaz. 

Milletimiz sulh ve muslihane 
çalıımak için herkese elini uzalı· 
yor. Fakat ondan hürriyeti, hu· 
Jaık mUaa-.atıni eaİl'tlemek lati -
yenlere kartı kendisinj müdafaa 
edecektir. 

Bizim hareketimiz milletimize 
büyüklüğünü, hürriyetini ve tabii 
refahını iade eaecektir.,, 

Askeri heyetimiz 
Harkofta 

at albda tramvay, tünel memurla· 
riyle taksi toförleri itlerini bırak· 
mak için sendikalarından emir al· 
mıtlar ve bu emre derhal itaat et· 
mitlerdir. Gazete mürettipleri de 
ayni emri almıtlardır.Polis umumi 
ırev dolayısiyle iıtiınal tedbirler 
almııtır. Gazeteler çıkmamı,tır. 

Müfrit mahafil itidallerini bybet 
tiklerinden kanlı hadi1elerden 
korkulmaktadır. Katalon7a pat • 
ronlarınm içtimama pnani olma -
inak için örfi idare ilim dütünül: 
mektedir. 

o 
Amerikadaki grevler 
NeYJork, 8 (A.A.) - M-.u • 

cat ırevi mütemadi,_ ıeniıle· 
melcte ve kanlı hadileler ele art • 
maktadır. 500 itin elbiM falmb· 
ları amelesi bir tetrinle"I tarihi 
için ırev ilinma karar Termittir. 
Bu ırevin mensucat amelesi ıre • 
viyle alikuı yoktur, 

Vaziyet bilha11a cenupta çok 
vahimdir. Patronlar 1tndikalara 
dahil bulunmıyan ameleden ıö • 
nüllü polis kaydediyorlar Ye hun· 
)ara yemin verdiriyorlar. 

Asıl kanlı haditeler itte iN ıö -
nüllü pollalerle sn.eller araaında 
vuku bulmaktadır. Bular& ıillh 
da Yerilmekte4ir. Amerika it r .. 
deraıyonu reiıl M. GrffD mınıu· 

J.'iladivostokta tahşidat 

lOr~iH ue YUHRİSlll 
Beynelmilel sahalarda bir 
birleri namına söz söyliye 

bilirler 
Atina, 8 (A.A.) - Gazeteler, 

hariciye nazırı M. Makeimoıun 
Türkiyenin milletler cemiyeti mec· 
lisindeki yarı daimi azabima 
namzetlitinde müzaheret edeceti· 
ni ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Mesajer Daten ıazeteıi batma· 
kalesinde Türk - Yunan dOltlu • 
ğunun samimiyetini kaydettikten 
sonra diyor iri: 

"Bu ikinci misakın aletinden da· 
ha çok evel Yunan hariciye nuırı 
Cenevrecle tunu samimiyetle ıöy· 
liyebiUyordu: 

''Türk meslekdatmıla olan te
maı o kadar kuvvetli teıis edilmi!· 
tir ki kendi memleketlerimiz na· 
mına ıtiz aldıtmıız vakit diieri na• 
mma da konuıuyoruz.,, 

Haydarpaşa muallim mek
tebinin kadrosu 

.ltnkara, 8 Ufu11111} - ttay· 
darpafa liıeıiyle beraber ayni yer• 
de kurulacak muallim mektebinin 
de teıkilit kadrosu üzerinde çalı· 
ıılmaktadır. Bu müe11eseler ayrı 
•Jn müdürler tarafından idare e• 
dilecekitr. 

o 
M. Venizelos Atini ya 

döndü 

Sav getler 26 gemi 
tahşit etmişler 
Tokyo, 8 (A.A.) - Yan rea· 

mi Rınıo ajansının haber aldıiı· 
na ılre, SoYJetler, Vladi•ostok • 
ta dirt tleni•altı ı•miıi yapmak • 
tadrrlar. la limanda 21 Sovyet 
harp pmiıi tahtit edilmit bulun· 
maktadır. 

Nis çocuk eıya11 ıerai•i
ne iştirik edecetiı 
Ankara, 5 (Hususi) - Hima · 

yei Etfal cemiyeti reisi Fuat Bey, 
lstanbula hareket etti. Oradan 
T ekirdaiına ıidecektir. 

Bu Hne kinun aylarmda Niıte 
yapılacak çocuk eıyası Hrıiıine 
huıual IUJ'ette ittirak edilm.,i 
muhtemeldir. 

Milletler Cemiyeti ve Çin 
Cenevre, 8 (A.A.) - Çin bat· 

murahha11 Kotani, Milletler Ce
miyeti umumi kitiplijine •talı • 
daki mektubu ı&ndermittir: 

"Milletler Cemiyeti ır,ecliıine 
dokuz ıayri daimi azalık intiba • 
iM kaidelerini. L ' ' 'M ıliMıalıldMliıd 
ve tekrar intihap usulünü tetbit 
eden heyeti umumiyenin 15 eylül 
1926 tarihli kararına tevfikan hü· 
kUmetimin tekrar intihap edilebi • 
leceii yolunda karar yerilm•i hu• 
susundalci talebinin heyeti umumi· 
yeye arzını rica ederi~.,, 

Gümrüklerimizde yapıla
cak islihat Hukof, 8 (A.A.) - Türk u· 

keri heyeti buraya aelmit ve Türk 
- Sovyet bayraklariyle süslenmit 
bulunan istasyonda sivil ve askeri 
memurlar tarafından karıılanmıt· 

cat ıreYini tutmak ~in Amerika • Atina, 8 (Huıusi) - M. Veni· Ankara, 8 (Husuıt) _ Güm
da teılrilita tabi nı kaclar iKi • .,.. zelos bugün ltalyan bandralı T eve rUkler yai.let.i letkilabna ait pro· 
sa icabında ıeferlMr edecelini re vapuru ile Avrupadan Atinaya je esaılarının mühim kısımları ha· 
söylemiıtir. danmüttür. zırlanmııbr. Bütçe tuarrufralı 

br. Diler taraftan ıre• Jcomit11l n• 0 noktaıından ıümrüklerde müMm 
htaıyonda bir kıta asker heye- isi M. Gorman M. Ruı•elt tarafın· Kayseride sıcaklar deiitiklikler olmıyacak; yalnız en 

te telim re1111ini ifa etmittir. Türk dan teıkll olunan komite aaatiJle Kayseri, 8 (A.A.) - Bir haf· mübrem kuımle.rda, muameleleri 

yete 1irme1i meeeleei hakim ol • 
muıtur. Franea bariciTe nazırı 
M. Bartu, bu faaliyetin mihverini 
teıkil etmif, Çekoılo.akya harici· 
ciye nazırı M. len• ile tamamile 
mutabık kalmıttır. 

M. S.rtu, bilhaua Portekiz 
murahhaıı M. Vaıcalccelos, Ar • 
jantin murahhası M. Catillo ve 
Lehiıtan hariciye nazın M. Bek 
ile de ıörütmüttür. Bek - Bartu 
mülakatı bir buçuk •at sürmüt • 
tür. Murabhular, mibaker.ıeri 
hakkında katiyen if ıaatta bulun • 
mamalı taahhüt .maiı oldukla • 
rından resmi hiç bir maldmat ah· 
namamııtrr. Bir takım milfküll· 
tın bili mevcut olduiu, ancak 
bunların iktiham edilemiyecek 
derecede olmadıkları anla,rlmalc· 
tadır. 

Filhakika Milletler Cemiyeti 
muhitinin bütün dikkatini celbe • 
den Lehiılan hariciye nazırı M. 
Bek, M. Bartu ile ltitaraf aae, iti• 
made müstenit Ye tamamile dost· 
ça ıirütmüı ve bu ıörütme esna• 
11nda ltilhaua \ki memleketi aJ ... 
kadar eden meeeleler ve dijer ta· 
raftan Sovyet Ruıyanm Milletler 
Cemiyetine ıirmesi tetkik olun • 
muıtur. j 

Milletler Cemiyeti aauı ara • 
11nda tam bir müsavat temini ~ia 
IJıjpıal ualıkların kalduılması 
ııusuıumııKreskı tensiKu •ıbnı 
yeti tekrar 1iat röstermittir. Fa· 
kat, M. Bartu, Sovyet Rusyanm 
Milletler Cemiyetine ıinneainia 
Avrupa 1Ulhunu fevbll&le kuv • 
vetlendirmeie hizmet edecejini 
ıöıtermit oldutundan muhatap• 
!arının kati preuip kararlumda 
ısrar etmelerİDİD &nüne ıeçmi,tir. 

Hulasa olarak denilel:tllir ki; 
dünkü müzakereler cesaret Yerici 
mahi,.U. •• mü•it bir netice el· 
de edilecie Mnzemektdir. 

o 

Saat 
kiraları 

misafirler, HaTkof ıarnizonu ku· göriiımUttUr. Bu milllkatta ll'eY• tadanheri ıimdiye kadar ıörül· pratikleıtirici, basitlettirici tetki· 
mandanı M. Turovakiyi, mıntaka cilerle muanzlan ara11nda umumi memit gayri tabii bunaltıcı ııcak- li.t yapılacaktır. Bilhuıa muaye· Havaga&ı ve IU ıirket:eri 
icra lıomitesi ikinci reisi M. Bo· bir müıakere açılnıat1nın ıöriltUI· lar devam etmektedir. Hararet 1 ne teıkilitr muhakkak surette kiradan vaz geçmek 
pakiyi ziyaret etmiflerdir. He.. düiü ıannediliJor. gölgede 38 dir. kuvvetlendirilecektir. istemiyorlar 

yet bundan aonra Harkof traktör •-..---··---------------..--------------iml------•I f. brik k •• Ank•ra, 8 (HU1usl) - Hava • · uını, ızılordu evini ve tay 

1 

.. 
,....e karuaihını ıezmittir. Tay- S b h f l • J.l•lJOrlar.? ıuı " ıu ... tlerin;n fiatleri hak· 
yare meydanında Türk heyeti ıe- a a dQZe e erı ne u~ kında Nafıa Vekaletince 10rulan 

refine bir hava geçit re1mi yapıl· 1 .. ___________ ~_ ·----------·--------------.----.. ı tuallerin ceTapları ıelmektedir. 
llilt ve alqam M. Turonki tara· VAKiT - Mehmet Asım Bey 1 k . . d .. . 1 . . .. kl" . i 1 1 Şirketler, pndenlikleri mektup • f d b" . f .

1 
. . meın e etımız e bugune nıspet e ıtına gostenne ığım ze batı o· larda baYa ıuı ve IU aaatlerlnin 

m an ır zıya et verı mı,tır. makalesinde, Fransa balcılar bir- daha çok inkişaf halindeydL A· dutunu yazarak bilhula fQ fıkrl de elektrik eaatleri ıibi •bipleri· 
0 

- liğinin yedi teşrirüevelde büyük nadoluda birçok köyler ve kasa- müdafaa ediyor: "KallJet ve •· ne mal edilmeaine taraftar olma • 
ltalya Fransa arasında "Üzüm ve şarap bayramı,, yap- balarm o zaman etrafını sillliyen llfı fiatlarmı mümkün oldutu ka· dıklannı, aaatlerin kiralarını u • 

anlatma var mı? mak için şimdiden haltrlıklara hatlar bugün birer bozkırdan bq. dar kıu bir umanda dilnya ftat. cuzlatmak auretiyle miifterileri. 
Londra, 8 (A.A.) - Son rün· başlamış oldufunu anlatarak bun- kabir şey defildir.,, diyor ve b~ lanna uyd1,1rmaJıyıp;.,. nin lehi• hal'eket ecleceld•iaİ 

lerde ltalya ve Fransa hüldlmet • dan makladm üzüm iatihlakini de üıüm istihlikini arttırmak MILLIYIT - Abınet ŞUkril bildirmiılerclir. 
lerinin tqriki mesat edebilmek arttınnak ve bu suretle buhran meselesinden başka bir de yok o- Bey Nurenberg'te toplanan Al- 4000 bavaauı, 10.000 elek. 
ihtimallerini göıteren bir çok ali- içinde bulunan bağcıların iktısadi lan eski bağları yeniden yetiştir- man milH sosyalilt fırkalı kon- trik saıtindea ayda 2IOO liraya 
metler olmasma rağmen, lnail - zorluklarını azaltmak olduğunu nıe ve üzütnciHük ve baicıhk san- ~esinden bahsederek Almanya yakın ,.&aıa kira bedeli almaJit• 
t•e hük6met mahafili bu haberi kaydeaiyor. atmı halk arasında yeniden aşıla· için bunun ehemJ21İyetini tebarüz olan Ankara haYqazı Ye elek• 
hayretle liertılamıttrr. Mehmet Asım Bey . Fransada ma meselesi de hulunduğı.ınu işa-. ettiriyor ve miIH sosyalist fırkası tirketialn de saatlerin m&tterilere 

--o- duyulan ihtiyacın bizde fazlasiyle ret ediyor. Azası arasında bir tasfiye yapıla· mal Milmeıine taraftar olmadılt 
Haftanın davası mevcut olduğunu işaret ederek ü- COMHURIYET - Yunus Na- rak iza adedinin vüz hine indi- ıöylenmektedir. Baauala l»era • 

Mori müıtahdemlerinden Os· zümlerimizin yaş değil hatta ku- di Bey "Sanayileşme hayatında rilme~i mukarrer bulundufunu ber Velcllet, Mat kiralaruun İD • 
man efendinin Hafta gazete1i a· nı iken bile müşterisizlikten çü- maliyet ve satış fiatlan,, haşhklı yazıyor. diribn.,i halrkındald teklifleri 
S.,bin• açtılı davaya dün üçüncü rüdiiğünü, taze üzüm ihracatı işi- makalesinde memleketimiz için ZAMAN - Ehüzziyazade Ve- doiru &ulmamakt.adu • 
..-zada deftln edUmit, fakat da· nin bir vagon meselesi oldujhmu elzem olan asgari bir sanayileş- 1it Bev "lzmire cirerken .. h~hk- Ölt'endilimise söre halkın, 1•· 
Yaeı ıehnedilinden sukut etmit· yaz(hktan sonra ''Yirmi beş, otuz menin muvnffak1yet1e ve kolay- h ma~:ıle'-';nrlP ~ F.v11111~22 7.:-fe- pılmıı mukaveleler icaltı olu bi • 
tir. tlene evvel üzümcülük ve bağcılık hkla tahakkuk c<lebilmesi bir ta- rimizin büyüklüğünü anlatıyor. le, iıtiımar edilmeaine ._.el• 

lam şartlara çok fazla dikkat ve edilmi1ec:ektir. 
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~~,..._fl~-
l>iitün~ ve. bal 

ayı seyabatı 
lıirnlerini aaymıyay.on; fakat, 

~hri~izin mahdut bir, haydi iki, 
lJdı üç müe11eıesi vardır. Kim 

e\'Jerıirıe, düğününü burada yap
tı:"lna.iı asrilik icabatı biliyor, 

Telef on Şirketinde garip işler 

Etkiden ya kız tarafınm yahut 
~~ketin evinde, bazan da zengin 

1 
•r akrabanın konağında toplanı· 
il'; kına geceıi, düfün, paça rü· 
tı" 

Şirket, esasa ait bir çok evrakı ali.
kadar komisyona göstermemektedir 

d
u, \'Ur patlaım, çal oynuın ri-
trd' ı. 

k Çok müreffeh zamanlardan 
llıııa. bu sefahat, haydi, eski ıe

tlit içinde, gene bir dereceye ka· 
d,, akla yakındı. Vakıa, bu dü· 
libıler yüzünden varını yolunu 
'-tanlar, ıırtlaklarına kadar bor· 
ct hatanlar olurdu ama, gene de, 
edilen masrafların çoğu - bir 
~Pten çıkıp öbür cebe giriyormuf 
tibi - Türklerin elinde kalırdı. 

Yeni moda düğünler iıe, haya· 
~ı.tızın her tubeıinde tatbika bat· 
•dıiımız milli iktıaat n•zariyeai
lle hiç uymuyor: Şampanyaıın· 
dln, viıkiıinden ananaıına ve tu· 
~lletinden diğer teferrüatma ka
dlr, paralar, hep yabancılara akı· 
)or. 

- Filanca "konfor monderen· 
~ ( !) lokantada yahut otelde dü
l il yapılacak! E, tabii ne yapa· 
1"1? Ete dosta kartı küçük hanım 
~\içük düımek islemedi. Ne de ol· 
'- taze heveslendi .. • deniyor .. 

Yaldı&b davetiyeler. Tabit, çağ· 
~!anlar aoınurtuyor: Çiçek ve el-
''e maarafı .. Fakat aııl yıla• 

•'Ylenenlere oluyor: Bir ıenelik 
~:;.~.ı ... ~ .. ; hi günde yedikleri 
için, e..- kurmut olacak yerde ev 
hkınıt oluyorlar .. 

Ne bu? .. Şerefe .. 

Artık borcların altından kur· 
\\da.cağı~ di;e çabala dur İ!in 
>okaa .. 

Mademki bir alafrangalık ya· 
~lıııak iıteniyor. Bari tu lokanta
~~ düiün yerine garplıların tat
d •k ettikleri balayı seyahatini ih-
'' etıek .. Mesela, vapura bin .. 
~kdenizde bir gezinti, yahut da 

'-tadenizdc bir boy gidip gelme, 
~~hut Bursa, Yal ova dol&!ması ... 
1 .. ıç değilıe hem memleket görü
\ır, l.em de CIJ?len çıkan ele git· 

lb et .. 

!ll'lin olun, böyle bir kutlulama 
lltk dl\ha ucuza gelir •. 

lioı, hal ve vakti yerinde olmı· 
)'tıls.r için, fantezinin bu kadarı· 
~ da lüzum yoktur ya.. Düğün 
~raıiyle, ıyeni aile, kuracaiı evin 
~haını, kilerini, düzüne1erle 
~elldilini, çorabını, beyaz çama• 
' 1}'11'lı düzmeie c;abalamahdtr. 

Sunu, herkeı hoı görür .. Bahu
~·· köylerimizde .• düğün adeti 
~ .. k Yıkımdır .. Lakin timdi mo • 
~le.r tehirlerden kasabalara, ka
>ı~'lardan da köylere doğru ya • 
k dıtı için murafaız izdivaçlara 

1~ ba!lam~lıytz. 
~ (Vl·"O) 
ır--~~===-===== 

erpete-n vidası davası 

Telefon tirketinin hesapları ve 
muameleleri tetkik olundukça ek· 
siklikler ve ıarabetler artmakta· 
dır. Hasıl olan kanaat eıasa ait 
birçok evrakın ortadan kaldırıl· 
dığı veya komisyona gösterlimek 
istenilmediği· yolundadır. Maı • 
raflar çok kere yüzde yüz hatta 
yüzde iki yüz niıpetinde fazla o· 
larak ıöıterilmektedir. Bu arada 
200 bin liralık bir masrafın hakiki 
olarak yalnız 20 bin liradan iba • 
ret olduğu tesbit edilmektedir. 
~ ...... '"""" ........ --."--'"'"""" ........ 1t••·----

Peynirci.liğin 
inkişafı 

Edirnenin peynirlerini tetkik 
etmek, ıatıılarmı kolaylattırmak 
ve daha f ennt eıaslarla peynir 
yapmanın neye mütevakkıf oldu· 
ğunu teshil için iktısat vekaleti 
kimyaıerlerinden Halit beyin E
dirneye gönderilmesi kararlqtı • 
rılmı§tır. Tetkik neticesinde müı· 
pet neticeler almacağı anlatıldığı 
takdirde bir peynir satıı koope • 
ratifi teıkili için çalıtılacaktır. 

Kadıköy tramvaylan 
Kadıkay - Suadiye mmtaka • 

11nda yapılmakta olan tramvay 
battı ikmal olunmuıtur. 

°'E'ffelki günden itibar.en Kadı· 
köy • Moda hattının da in,.ama 
baılanmıftır. Çift olacak olan bu 
hat Bahariye caddeainden geçerek 
Moda iskelesine kadar uzıyacak· 

tır. Kalamı§ • Fener bahçe hattı • 
nın toprak teıviyesi yapılmıt ve 
dünden itibaren hatların d~en • 
mesine de ba!lanmııtır. Bütün 
bunlar tetrinievelin haftasında ni· 
ha yet bulacaktır. 

Bu hatlarda iılemek üzere elli
!er kitilik son siıtem 20 tramvay 
arabaıı sahnalınmııtır. 

-0-----

Lehli talebeler 
Yelkenli bir kayıkla Romanya· 

dan ıehrimize 19 kitilik bir Po • 
lonyalı seyyah kafilesi gelmittir. 
Kendileri Karadenizde birçok 
mütkülita teıadüf etmitlerdir. 
Karakovili olan bu 1eyyahl,ılr Ka· 
rakovi belediye reisinin Muhittin 
beye gönderdiği bir hediyeyi de 
himildirler. 

'1 

Tramvay arabaları 
lıtanbul tramvaylarındaki yol

c.u izdihaminın önüne geçmek için 
araba adedi yüzde otuz ,arttırıl -
mıftrr. Arabalardaki kalabalık 
bir derece hafiflemi!tİr. 

- n 

110 muhacır geldi 
Dün Roman yadan 11 O muhacir 

ıelmiı, ve iıkin olunmak üzere 
Trakyaya ıevklerine karar veril • 
mittir. d,.,~er Yılmaz Beyin diıini te· 

~id 1 ~derken hoiazma kerpeten 
~ '•1111 kaçırmaktan auçlu Koço ---o-
-,,'i.diı efendi aleyhindeki dava- Halkevinde toplantı 
~td lln devam edilmittir. Mahke- Bugün saat 17 de Halkevinde, 
~ı.·~ l<OÇo efendinin ditÇilik ya· Halkevi edebiyat ıubesi heyeti 
'İ 0~ 9ceiine dair olan ruhaatiye- umumiye içtimaı yapılacaktır. 
~İtt ll11ınu9, raporları ıelmediii Bu içtimada önümüzdeki kıt 
'-ı:uhalceme 29 eylüle bırakıl· devresi faaliyeti proıramı hazır· 

• j lanacaktır. 

Ortadan kaybolan lıtanbul ye· 
raltı kablo pli.nı el'an ortaya çık
mamıttır. Tetkiklerin devamı da· 
ha . birçok ekıiklikleri ortaya ko • 
yacaktır. Mevcut ıirketler araıın • 
da heıap ve muamelatı bunun ka· 
dar karıtık olanı yoktur. 

Tetkiklerin neticeıinde tirke· 
tin bilançoları, teıisatın maliyet 
fi atları, teıis maarafları ve faizle· 
ri bir rapor halinde nafıa vekile· 
tine verilecektir. 

Diğer taraftan da haber aldıiı· 
mıza göre tramvay tirketi daimt 
bir tarife teıbiti hakkında faali • 
yete seçmek üzeredir. Şirketin 
ıallhiyettar erkanının ıelecek ya 
içinde Ankaraya ıidip bu mesele 

•ııı1111ıunttKtttnnıtt111nttUtttlflltMlllllllrtmuw1tıaıwıiiAtMll1-•=-IM•WWW• 

Az daha bo§uluyordu 
Sultanahmette, Arabacılar cad 

. desinde oturan ıu yolcu Bekirin 
çocuğu Bürhan dün denize gire • 
rek boğulmak üzere iken kurtanl· 
mıttır. 

KUpe h.raızı 
Taksimde Kılbumu caddesin· 

de 24 numarada oturan Toroki • 
nanın 30 lira kıymetindeki trilpe• 
sipi çalan Marika yakalanmıttır. 

iki beşi birlik 
Büyük Zibada oturan Eftalya· 

nın evine komtuıu Hriıanti ıir • 
mit ve iki adet betibirlik çalmıt 
ve biraz sonra da yakalanmı§tır. 

Tramvayd•n clU9tu 
Şitlide hizmetçilik yapan Be • 

kir kızı Aliye dün tramvaydan 
düterek yaralanmıt, hastaneye 
kaldırılmıttır. 
· Lizol iCjtl 

Balatta Hızır Çavuı mahalle· 
ıinde Yeni caddede outran tene· 
keci Y akonun üç yatındaki oğlu 
Savarim dolapta bulunan lizol 
ıitesini eline almıf; oynarken bir· 
denbire içmittir. 

Savarim baygın bir halde Ba· 
lat muıevi hastanesine kaldırıl • 
mıttır. 

Belediye intihabah 
Bütün mıntakalarda belediye 

intihabP.tı için çalıtılmaktadır. İn· 
tihap encümenleri §İmdiye kadar 
mıntakalarında 25 ve daha küçük 
yatta olanları teıbit etmitler ve 
bunların yerlerini liıtede teabit et· 
mitlerdir. Bu yatları tefrik edilen· 
lerden 25 yaıından yukarı olan • 
lar intihap etme ve edilme hakkı· 
nı bu yattan atalı olanlar da yal· 
nız intihap etme hakkını haizdir
ler. Defterlerin hazırlıkları bitmit 
tir. Yakında bunlar da asılacak • 
tardır. 

Yarından itibaren propaganda 
afi§lerinin asılmasına ve gelecek 
haftadan itibaren de halk hatiple· 
ri tarafından konferanılara bat • 
)anacaktır. 

Gene toplanamadı 
Dün banka heyeti umumiyeıi· 

nin, esnaf banka11 hakkında kat'i 
bir karar Yermek üzere toplanma• 
11na ıkaraı· verilmiıti. Bu içtima 
ekıeriyet olmadığından yapıla • 
mamıt ve batka bir güne ka1mıt • 
tır. 

etrafında temaslarda bulunmaları 
muhtemeldir. 

Osküdar ıu tirketi tarafmdan 
timdiye kadar amele ücreti 125 
kurut olarak ıösterilmekteydi. 

Son tetkikler bunu 75 kurut ola· 
rak tesbit etıni9tir. Buıün su üc • 
retleri 15 kuruta yani elektrik üc· 
retiyle ayni dereceye inmiıtir. 

Komisyon ekseriyeti buna ka· 
rar vermit ve tanzim olunan maz· 
bata nafıa vekaletine gönderil -
mittir. 

Vali bey Heybeli 
kampında 

Dün ıabah vali Muhittin Bey 
refakatinde belediye iktııat müdü 
rü Aıım Süreyya bey olduğu hal· 
de Heybeliadada kimaeıiz çocuk· 
lar kanıpmı ziyaret etmittir. Vali 
bey bir iki rijn kampta kalarak 
tetlrikatta bulunacaktır • 

Türk afyonu rakipsiz 
olacak 

Uzun müddettenberi Anadold
da afyon iıtihsal mmtakalarında 
tetkikat yapan afyon eksperleri 
mesailerini tamamen bitimıitler· 

dir. Eksperler afyon mmtakaların 
dan 1500 çefit ha§hat tohumu ge· 
tirmitlerdir. -

Bu tohumlar Y eıilköy ıslah iı· 
tasyonunda tetkik ve tasnif edile· 
rek en yüksek evsafı haiz olanlar 
ayrılacaktır. 

Diğer taraftan lrandan gelen 
ekıperler Akay Haydar Ali Beçe, 
ofyonu toplama usullerini Saht af 
yon mıntakalarında müıtahıille • 
rf' göstermittir. Gelecek iıtihaat 

senesinde bu uıul tammi edilecek· 
tir. 

Gelecek ıene Türk afyonları • 
nın ıarkta rakipsiz bir vaziyete 
gİreceii muhakkak görülmekte • 
dir. Son zamanlarda uzak 9arktan 
yeniden bazı ıipariıler almmııtır. 

o 
Damat bey nerede 

Matmazel Eater iaminde bir 
muıevi kızı, musevi tüccarların • 
dan birinin aleyhine adliyeye mü· 
racaat etmittir. Tahkikat birinci 
istintals i'lair•İnce bitirihnİf Ye 
hadiıe üçüncü ceza mahkemesine 
intikal etmittir. 

Matmazel Eıter, tüccar tara • 
fından izdivaç vaadiyle iğfal edil· 
diğini iddia etme1'tedir. Hatta 
matmazelin iddiasına göre evlen· 
me muameleleri bile bitirilmit ve 
tam nikah günü tüccar relmemit• 
tir. 

o 

Eyüp cinayeti 
E,Yüple Zenberek hanımın ölü· 

mü etrafında müddeiumumilik ta• 
rafından yapılan tetkikat dnam 
ebnc\i.tedir. 

Cidede bulunan Zenberek ha· 
nımı öldürdüiü iddia edilen Hü· 
seyin efendi ıetirilmiı, müvacehe 
edilmek, if adeıi alınmak ve tah· 
kikat yapılmak üzere Eyüp poliı 
merkezine ıönderilmiıtir. 
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SiYASET 

Gümüşün devlet
leştifilme•i 

.. Ne:wyorlı: Times" ıa.ıeteainden: l 
ReiıicümJ\urun aümütü devletlet· 

tirdiii haberi ıazetelerde büyük bat· 
hldarla mevzuu babaedilmif olmÜına 
raİftlen bu 1'asua, haddi zatında mü· 
him bir meıele cleiildir. Reiaicümbur, 
yalmz Haziranda tasdik edilen p • 
müt mübayaa kanunundan aldıiı sa • 
lahiyetle, memlekette mevcut cümüt 
külçelerinin Amerikan darphaneleri • 
ne teslimi lümnunu bildirmiıtir. Bu 
hareket, Amerikan gümüt müstahsil-

lerinin vaziyetine biç ltir teair iC1"a et
miyecektir. Çünkü, onlar yeniden is • 
tihsal ettikleri ıümüıü beher (Ons) ı 
yüzde 64 sentten hükumete sataDile· 
ceklerdir. Kanunun tatbiki elyevm et
lerinde ıümüt külçeleri ltwunduran 
huıusi spekülisyonculan alakadar e • 
diyor. Reiıicümhurun emirnameain • 
den bir kaç ıiln evvel bu spe'lcülls • 
yoncular ellerindeki gümütiin Mher 
(Ons) ım 48 sentten satabiliyorlar • 
dı. Şimdi hükUınete beher (Ons) ını 

50 sentten satmak mecburiyetindeclir· 
ler. 

Bu hareketin müatakbel para aiya• 
Htİ ünrinde ne ıiW teeirler icra ede
ceiini ıimaiden tahmin etmek imkinı 
yoktur. Yalnız ıu nokta itik&rdır: 
Hük\ımet• memleket dahilindeki ıü • 
mütü topladıktan sonra ileride daba 
fazla ıümüt mübayaa etmek istecliii 
takdirde bunu ancak hariçten temin 
edebilecektir. Amerikanın ıösterece • 
ii höyle hir talep, ıümüıün dünya pİ· 
yasasındaki fiatini arttıracaktır. Bu • 
nuftla Mraher hükfimet bu madenin 
belıer (Om) n•• 1,29 dolardan fazla 
kıymet vermek aalibiyetini haiz: delil· 
c!ir. Gümüıün kıymeti bu seviyeyi bu· 
luncaya kadar Hazine nazın kanun • 
dan aldığı salahiyetle memleketin u • 
mumi menfaatine munfık zaman, fi. 
at ve ıeraitle sümüt mültayaasına de· 
vam edecektir. Kanunun tasrihatına 

ıöre bir müddet sonra Amerikan pa-
ra ıtoklannın dörtte birini ıümüt , .• 
dörtte üçünü de altın yapmak hüku • 
metin mali siyasetinin bir lnımını tef• 
ki) etmektedir. 

Bu ıuretle Hazine Nazmnın ıü • 
mütü devletlettbme .. Jihiyetini al • 
llUf olması, de•letlettirmeye mecllur 
olması demek deiildir.Gümüt müba • 
yaası tedbirine hiç lüzum yoktu. Bu it· 
ten İstifade edenler, yalnız ıümüt 

miiı~ahsilleri ile speküliıyoncular ol
mattur. 

iki çocuk toprak altında 
kaldı 

Bakırköyünde Mahmut bey 
mahalleıine tabi Viran boıtan • 
da feci ~İr kaza olmuı, Fahriye ve 
Hacer adlarında iki çocuk ölmüt· 
tür. 

Hidiıe müddeiumumiliie ak • 
setmit, müddeiumumi Kaıif bey 
tahkikata baılamııtır. Söylendifi· 
ne göre bu kaza fU suretle olmut· 
tur: Burada Hüıeyin efendi iı -
mindc biri tebeıir sıkarmıya te • 
tebbüs etmif, birkaç c:lefa 1ıükti -
mele müracaat ederek müsaade 
istemiıtir. 

Hüseyin efendi müaaade alma· 
dan birkaç defa amele çalııtırmı· 
ya batlamıt fakat jandarma tara• 
fından menolunmuıtur. Hüseyin 
efendi ıon defa tekrar bir müra • 
caat yapmıt ve müsaade alma • 
dan bet yafmdan on dört yatına 
kadar küçük çocukları yirmi be • 
fer kurut gündelikle çabırtrmıya 
batlamı!tır. Elli metre ıenitlifin· 
de bir sahanın altından çukurlar 
kazılmıya baılamıf, bu kazıntılar· 
la lopraiın altı liayti aç.ılmıt, fa• 
kat açılan lcnmm çökmemesi için 
bir tedbir a)mmamıftır. Dün rene 
bu ıuretle çalı,tan çocuklar toprak 
liazarlarlien 'birden üıt li111m çök· 
müı, Fahriye ile Hacer isminde 
iki çocuk toprak altında kal~ra 1' 
ölmütlerdir. Hadiıe etrafında 
tahkiliata "devam eClilmekteair. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
I 

Tarihi tefrika: 80 

"haremi Humayun,, kapıamda 
patlryan sililı seıleri berkeıi teli.· 
ta .dütürmüıtü. Kadmlardan fer· 
yat edenler, yere dütüP bayılan· 

lar çoktu. 
Silah seıini Abdülhamit de 

ititmitti. Uzun yıllardan beri ku
laima ıilih ıeıi aksetmeyen Kızıl 
Sultan o ıün korku ve heyecan 
içinde, sarayın neresinde sakla· 
nacajını bilmiyordu. 

İtin İç yüzü çabuk anlaıılmııtr. 
Fakat Abdülhamidin sinirleri o 
kadar ıerilmit, oderece aaabilet· 
mitti ki .. Bu sırada önüne geleni 
hqlıyor, avazı çıkbiı kadar bai· 
nyordu. 

Saray halkınm rahatı k~mıt b. 
Zaten bir aktam evvel esrarengiz 
bir tekilde ölen harem ağası Beti· 
rin ıarayda tevlit ettiii. heycan 
dalgası henüz yatıımamııken, 

timdi de bir sili.hıorun vurulması, 
Abdülhamidi çıldırtmaia kif i ıel 
mi!ti. 

Ölen silihtorun cesedini sürük
liyerek derhal orta.dan kaldırmıt· 
lardı. 

O günden itibaren nöbetçilerin 
silahlanna kurıunsuz fitenkler ko 
nulmaıı irade ec:lilmit ve bütün si· 
lahlar muayeneye tabi tutulmuı· 
tu. 

Abdülhamit Betir aipm ölü· 
mü etrafındaki dedi kodular la ya· 
kından alakadar oluyordu. 

d akıam lkbal Padiphın ya· 
nmda darurken, Atııclttl1wmlt MI'" 

du: 

-Yavrum, ıenin kulaiın delik· 
tir! Beıiri öldürdüler mi? Yoksa 
hakikaten kendi kendine mi öldü? 

ikbalin bir 19yden haberi var 
miydi, yokmuydu? Bunu kimıe 
bilmiyordu. Fakat, Abc:lülhamidin 
ıon göz ajr111 olan ikbal, bu •uale 
çok minalı bir cevap vermifti: 

- Setir çok sailam bir adam· 
dr. Araplarm hu yqta öldükleri 
,Prülmemiftir. O daha elliıinde 
~· bile yoktu. Y.qı kırktan fazla ıö-

rilmnezdi. Ömründe bir defa bile 
dit ve mide ağrw çekmemi,ti. 

- Mideıinden sancılamnıı di· 
,..ı .... 

- Kim bilir, Şevketlim, 1'elki 
~ ... 

Tefrika numarası : 72 

Yana: lehak Ferdi 

Abdülhamit ıözlerini açarak 
gülümsedi: 

- Zehirlemiılerdir demek iati· 
yorsun deiil mi? 

- Öyle tahmin ediyorum, ıev· 
ketlim ! 

- O halde bir duyduğun var?. 
Hele tu dilinin altındaki baklayı 
çıkar bakayım! 

ikbal yemin etti: 
- Vallahi bir tey bilmiyorum, 

ıevketlim ! Hiç bir ıeyden ha be· 
rim yok. 

- Pek ili. Diier harem ağalan 
bu ölüm hakkında bir ff!Y söyle
miyorlar mı? 

- Onlar da cariyeniz gibi hay· 
ret ediyorlar, !9Vketlim ! 

Bu ıırada Bat Mabeyinci Ce
lil Bey telitla huzura girerek: 

- Çok ıarip bir tehdit mektu· 
bu aldım, tevketmeap ! dedi, lı· 
tanbul poıtahanesinden kulunuz 
namma sönderilmif. 

Abdülhamit yemek yiyordu. 
- Oku bakalım •.. Ne diyor? 
- Setir ağadan bahsediyor da, 

ıevketımeap ! Bu sebeple efendimi 
ze arzetmekte istical söıterdim ! 

Ve ıözlüğünü takarak, elinde· 
ki mektUbu okumaja hqladı: 

" ... Beşir ağanın ölümünden hiç 
kimseyi mes'ul etmeğe kalkışma
yınız! Onu, gevezeliğinin cezasını 
görmek ve diğerlerine ibret olmak 
üzere, her yere serbestçe giren 
elimiz öldürmüştür.,, 

~iti• ... 

Abdülhamit, bu mektubu din· 
lerken, beyninden kaynamıt ıular 
döküldüiünü ve dizlerinin bajı 
kesildiiini duyuyordu. Birden ye· 
mek sofrasından ıeri çekildi: 

- Alç.aklar .. Hali. aramızdan 
uzaklatmadılar. Bu (gizli el) kim 
lerin elidir Celil? 

Diye baiırdı. 
Kızıl ıultan artık çileden çık· 

mıfb. Onu hiç kimse teskin ede
mezdi. ikbale: 

- Def ol kartımdan .. Hiç biri· 
nizin yüzünü ıörmek iıtemiyo-

ruaı. 

Dedi.. İkbal yaYatça eiilerek 
seriye doiru çekildi •• Fakat, ka
pıdan .çıkarken, tekrar Kızıl Sul· 
tanm sesi iıitildi: 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: (Vi - Nu) 

~ - E._..u.... Bir ka~ sindir 
..... ~ .......... y.F.ik--........ . 

- Ellnce altna ı.u~ ku• • 
"t'etle tahmin edilerek J,a aluionlann 
pırbtine ümit ı..ııanmııb... Sonra, 
iimitler ıuya diftii... On dolarlık alc· 
~ ymnm dolana difti.- ŞinHli i· ..... 

Hay uıi teytab hay- Bir tirli 
öin_.;Jordu. 

Zira. içet'.i bir adam aircli. 
- Elendim, Fikret Beyi ltiri sör· 

melr istiyor •• 
Kapı arabimdan hakan Fikret, A· 

.._.. ..,_ mmıarana tanıck. 

Mitwlwuimue keadiaini a.ldiyor... 
....., ....._ .. tuvillt ıefi Na • 

• ... - ılıı •-. .. Çekin nn1cliit· 
nl farlse•ene... Sanki ten'etİ elinden 
al 1 ' ., ıiW, .......... 4di pat• 

byonlu. 
- Bir dakika müaaacl .... 
Koridora fırladı. 
- Şu çeki aldıP.uza dair ı..na 

• • • D-....L... .J.! 
ımza •erınu: ..... 7..-.naı ••• 

Kararan sözleriyle, Fikret. ltakb: 
Çekin üzerinde "UOO tin" Ybİh ola· 
rak yut)ıydL 

Elleri titri1erek imzaJ'l atb... Eli
ni cebine dalclırclı.. Betlik, tek. kaç 
parası Yarsa hepsini bahıiı nrdi ••• 

Ne yapbinu tayin edemeden• kot-
ta ... Derhal ~ kaaaclan aldı .. 
Sonra, kendi heaalna yatırdı ... 

ICaMclar: 
- Allah versin, beyim... Ne olu -

J'Ol'UZ? .... diy• aonhalar ... 
Dedilrodudan korktuiu için: 
- Emanet... Emanet... • diye k• 

keledi. 
Uki"' alnu, mitematli:r•n ıu ıu

al ~ı 

Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların liste si 

-

86 - Aksaray 75 Merzuka Ha • 
nan. 86 - Bürükada 10 Fedon Bey. 
87 - 1.. inci ilk mektep 4 Aıaman 

Hanım. 88 - lıtanbul kız orta mek· 
tebi Fethiye Hanım. 89 - Çeqelköy 
Melek lımail Hanım. 90 - Takıim 
12 Rahi B. 91 - Y eıilköy 35 R. Yi
ya Bey. 92 - Betiktaı 105 Sabahat • 
tin Bey. 93 - Topkapı 8 izzet Ha • 
mm. 94 - Sofya 62 Memduh Bey. 
95 - Samatya Olkü Özen B. 96 -
Boatancı ilkmelctepten Naime Hanım. 
97 - Kumakpı 29 Belkıı Hanım. 

98 - lıtanbul Sanatlar M. Musa Sü· 
beyi Bey. 99 - Kumkapı 24 Mahna· 
zel Siyka Hanım. 100 - Fatih 11 Ce
mal Bey. 101 - Büyükada 15 Adnan 
Bey. 102 - Kadıköy 10 Maide Ha • 
nım. 103 - Ortaköy 29 Saadettin B. 
104 - Kartal 46 Leyli Hanım. 105 -
Panıaltı ıakıı aokak 2 Mari Hanan. 
106 - Bürükdere 92 SeYim Hanım. 
107 - Sultanıel;n 51 Şadiye Hanım. 
108 - Pangaltı 8 Semra Kadri Ha -
nan 109 - Beıiktaı Dolmababçe Sa
rayda odacı Mehmet B. 110 - Ka • 
rapmrük 39 Ahmet Bey. 111 - Bar· 
biye 20 Sabahat H . 112 - Kandilli 
im lisesinden Leman H. 113 - Oı • 
manbey 9 Suzan H~ l 14 - Ka
raıümriik 93 Güzin Hanım. 11 - Bi
lezikçi aokka 71 Nezihe Hanım. 116 -
Feriköy 25 Muazzez Hanım. 117 -
Panıaltı 15 Kapıcı Cafer 8. 118 - Ci· 
bali 19 Todor B. 119 - Cibali 1 Hi
hali B. 120 - Galata Ayten Meral 
Hanım. 121 - Beıilctaı 18 Muazzez 
Hanım. 122- - Kandilli 12 Fehmi B. 
123 - Pendik 12 Faruk Bey. 124 -
lıtanbul erkek liıesi 396 Burhan Bey. 
125 __, lıtanbul Telıraf merkezinde 
Safer B. 126 - Fener 120 Bedriye 
H. 127 - Heybeliada 130 Faridc B. 
128 - Adada Fatma Hanım. 129 -
Samatya 141 Nuri Bey. 130 - Galata 
3 Demir B. 131 - Fen«ryolu Retat B. 

- TAK~~ıı;;ı 
Bugün 11ıt 17 de, gece 
•aat 22 de ıayet zenfin 

Varyete Programı 

H•111•ı •1111111a11111msmımamı&İllİIİlllll& (2401 )1111111 

- Buraya gel. Nereye ıidiyor
sun? Beni yalmz hırakmaym ! 

Mabeyinci Celil Bey mektubu 
okuduiuna pıfman olmuttu. Pa· 
ditaba verecek cevap bulamıyor· 
du. t 

Abdülhamit: 
- Celil! Arabı öldüren eli ıen· 

den iıterim ! 
Diyerek Bat Mabeyincinin ya· 

kasma sarıldı. 
'(Devamı var)' 

- Acaba kaç misli fırlmmt? 
Onun için, Nafiz Beyin oduına 

ıirdi. 
- Ne kadar fırlamıt dedinizdi? ... 

Merak oldu. 

" - Z~nin paraıı fakirin çene
ıini yorar" dedim ya.. ıiz ele bu kai • 
deden kurtulamadınız... Hatta ıizin 
yahuz çenenizi delil, tallaıamm da 
)'Ol'Uyor ... 

Hay Allah müıtehakknn Yerlİa. .. 
Şimdi, nükte yapılacak zaman mıy • 
dı? •• Şu Nafiz Beyin ajzınclan, W, 
naul da dirhemle çıkıyordu ... 

Nihayet rakamı ıöyledi: T 
- 407 ••• 

Birden bire Fikret lcavnyamadı; 
ıaılanhlda: 

" - Nasıl -4071 •• • diye diitindü. • 
acalla ita 5200 liradan sonra, 407 lira 
daha mı kazandım? .• " 

Yüksek ...ıe sordu: 
- Ne 407 ıi? 
- A.Dah alı.b... Cahil sibl sora • 

lagWzce dersleri 
-36-

MUelllfi: ömer Rıza 
The wiıhinı Rinı (iV) 

The yearı went on, and stili no 
wiıh had heen ıpoken• Sometimeı his 
wife ıuııeated 1) a wiıh, but be 
alwayı replied that there wu plenty 
ot time. At laat ıhe aaw that ıhe could 
not perıuade him, and ıo ıhe ıave 
up 2) ıpeakinı about the rinı 
altoıether 3) . Though the fanner 
often looked at the riq and tumed 
it on his finıer, he took care not to 
utter 4) a wiıh. 

Thirty, forty yeara had ıone by, 
the fanner and hiı ıon had grown old; 
their hair waı white u ınow, but the 
wiıh had not yet heen uttered. They 
both died in tbe aame l\İıht. 

Tbeir cbildren and ırand - children 
ıtood around 5) tbem weepinı 6) 
One of them ıuııested that they 
Should lake the ring from the old 
man'ı finger u a remembrance 7), 
but the eldeıt ıon ıaid: 

"No, let our dear father lake thiı 
riq into the ırave 8). He alwayı 
tNaaured 9) it; and mother uıed 
often to look et it too. Pai'hapı ıhe 

once ıave it to father, when they 
were younı.'' 

So tbe old fanner waı bur:ed with 
hiı wife, and on his finıer waı the 
ring wbich waı ıuppoıed to be a 
wiıhins rinı; b\at wbich waı not, and 
yet it had brouıht him aı much 
happineu aman could desire 10) For 
you aeeo my dear children, a poor 
thinı in ıood handı iı better than a 

• fine thing in bad handı. 
Tbe children ali tlianked their 

grandfather for hiı teryi and as 
the rain had nearly atopped, Mary, 
T om, and Henry put on tbic:kboota 
11) and went ıhoppinı 12) with 
Aunt Grace, Jane had to ıtay at homc, 
bec:auae there wu a big bole in aole 
of her boot. Aunt Grace had to ıet 
ıome meat at the butche~ı 13), and 
a boof 14) of bread at tbe ltaker'ı; 
11\ W Tom. took .l,imiiıa!a Jittl.a iv.ota 
to the .tloemaker'•, to hıtve them 
reıoled, 16) he promised to Mnd them 
ı.ext day. "Pleare clon't foraet" aaid 
Tom. Then they went to the Poıt 

office 17), whicb waı at the grover'ı 
and bouıbt ıome ıtampı and poıt • 
cardı 18). They alao bought some 
coffee there and some ıuıer. When 
tbey ıot bome it waı nearly time for 
ıupper. 

Luptler. 
t) Sugıested (saecestted): teklif 

etti. 
2) gave up (ıev op): vazgeçti. 
3) altoıetber ( oltuıezer) : tama • 

men • kimilen. 
4) utter ( ater) : teWfuz etmek. 
5) around (aravdn): etrafında. 
6) weepinı (vipin): allamak. 
7) remembnnce (remembranı) : 

hatıra • yacliıir. 
8) ınve (srev): im. 
9) treaıured ( trezered) : bir defi • 

ne ıibi sakladı. 

- Peki SOO alrıion kaç para e • 
der? .. 

- Darp ameliyesi bilmiyor mu111-
nuz? Zihni hesabınız zayıf ta deiil • 
dir. 407 kere 500 ne eder? 

Küçük memurlardan biri, teflere 
yaranmak için abldı: 

- 203.500 dolar efendim.. Emreder
seniz Türk lira11na da tevil edeyim •• 

Nafız Bey, sülclii: 
- Allpn Beyin meçhul müıteri • 

ıl lraç para kazandı diye hesap ediyor· 
ıunuz ıaliba ... 

Bu ıırada, Borsanın telefonu ça • 
lındı; tef, kısa bir m•havereden ıon· 
n: 

- lıte ... d-• ayni akıionlar 
407 den 423 dolara fırlamıt··· Demek 
ki, merak ettiiinb adam, bizim para 
ile yarım milyon lira sahibi oldu •• 

Artık, Fikret bütün ıofukkanhlı· 
tını kaybetti. 

Ne Allahuımarladık· ne Wr fey ••• 
Ok sibi fırladı... Derhal Alitan Beyin 
yazdwıeıine koıtu: 

- Azizim... Kararımı verdim ... 
Sabn. •• diye haykırdı •• 

10) desire (dizayer) arzu eder. 
11) boob ( buta) ayakkabı. 
12) ıhoppinı: majazalardan 

verıf. 

13) butcher ( butçer) kaıap. 
14) loaf (Jof) ıomun. 

15) baker (beker) ekmekçi 
16) reıole (riıol) ayakkabıya 

çe vurmak. 
sole ( sol) tam 

17) Poıtoffice (poat ofiı) 
daireıi. 

18) Poıtcardı (poıtkardı) 
kartları .• 

Cevap veriniz: 
(1) Did the fanner utter any 
( 2) Who atood around hi-... !JI 

he died? 
(3) What did one ôf them ıu 
(4) What waı the eldeat 

reply? 
(5) What iı better 

thing in bad handı. 
(6) Why did Jane not ıo out 

the otherı. 

(7) Where did Aunt Crace ıo? 
(8) What did they buy 

grocer'ı? 

(9) Which iı heavier a pound 
feathers or a pound of go 

(10) What doeı a loaf of 
coıt? 

( 1) What doeı a poıt • c:ard COI 

~- ·SARAY 
(Eaki Glorya) sinema• 

12 l~ylül Çırşaınb:ı akşımı tam saaC 
21 de yeni mevsim için kapılan 

açıyor. ilk programd:ı: Büyük artf 

DOUQLAS FAIRBAnKS' 
zevçesi 1\ J:ıry Picldord'd:ın aynldıkt 

sonra çevirmiş olduğu en büyiık 
filmi olan 

ASRI ROBENSON 
Muanam \ e muhteşem film:ni takdi 

ediyor. Unitcd .artist filmidir. 

12 EylUI bu Çartamba 

SUMER 
(Eaki Artl•tlk) alnema 
Yeni elnema meveımınt 

LILI DAMITA ve 
HENRI GARAT 

Tarafından bir sureti fcvkallldede 
temsil edilen 

ÇALJNAN 
Gayet orijinal ve mubteıe 

filmi ile açabyor 
DiKKAT: Fiyatlardaki 

yük tenzilittan iıtifade etm 
i•teyenlerin sinema giıeleri 
müracaatları Jizımdır. (24' 

- Hay Allah razı olıun .. • d 
zira, uabiyetimden ölecektim .• 
akıionlar, nasıl böyle yıldırım · 
tiyle çıkarsa ayni suretle de dü~ 
lir ... Telpafr çekiyorum- Vakıa 

mi fiat 423,12 amma, benden 415 
istediler ... Fırsat fevtetmiyecefiın 

Fikret, istifini bozmadı: 
- Sat, birader ••• 
Hatta, kaydi ihtiyatla ili.ve e 
- Acaba satmasak mı deni ·--'·"
Aliıan Boy: 

- Yapma AllahlDI seversen.. 
jmı ôepeyim... Beni asabiyetten " 
recekıin ••• Vallahi, kaç ıecedir 
kum kaçıyor ... Ha düıtü, ha dii tllt 
y anm milyon liranız oldu... D.ıı
iıtiyorıunuz? Allahtan belanı%! 

Kulunuz. köpefiniz olayı111t -~ 
blc, hu akıionlar Mından fazla ~.ı.ı 

Zaten Mı kadara çıktılı da sa1'İ 
idir ••• Mutlaka bir akıi tesir olaıe9W'~ 
Cidden büyÜk bir altın maden• b&I 
muı bile olaa, gene 415, 420 • 11 

sek bir yekundür-
Filrret güldG: • 
- Eh, sizin giizel batırma i~ll 

yonunuz? Bu akıionlar dolar heaalti· 
le delil mi, beyim? lıt• beheri, altm 
menltamın bulunmaıı üzerine, 407 do

lara flrWı- 1 

Çok namuı~u ve çok ha1irhah bir 
adam olan Ali.-n Be11 

nm mily.ona razı olayan barİ··· 
.(Dn&ID' 



Beyaz Irkın katili 

-SOn sayıfadaki resme bakın! - , "Lakin, kızın, yani babamın 
ne: 

Anneciğim ... Anneciğim .•• Kor· babasının babasının babasının an 
kuyorum... Kocamdan korkuyo- nesi ... Ah o melun kadın... Ah o 
rı.ım ••• Beni mes'ut edecek bir iz• melun kadın... Ah o cehennem· 
clivaç ile hayatımın mecrasını de· lik. .. 
iittirdim sanıyorum... Halbuki, "O kadın ki, benim uil kırmızı 
felakete aürükleniyorum.. Ko • kanıma beyazların mel'un kanı 
cam deli yahut ta aklı batında da karıtmaıına sebep teıkil etti ... 
hakikati aöylüyor... "Beyaz bir at üzerinde mağru • 

Eğer, ikinci şık varitse daha rane ilerliyen bir istilacıya gedik-
nıüthif ... Daha müthiş... ler verdi... Alçak kadın... Onun 

Asil fakat fakir dütmüt aile- petine takıldı ... Bizim obalardan 
nıizin aervet vaziyetini düzeltmek kaçtı ... Bununla da kalmadı ... Na
içın, beni, meşhur harp malzeme· musunun lekelenmesi, günet Tan· 
si tabdbtörü milyarder Zaharo- n nazarında ebediyyen mel'un ol· 
fun mikrop ıu•i bat kimyageri· ması kafi gelmedi ... Tuttu; kabi -
ne verdiniz ... Yüz binlerce lirası lelerimizin saklanabileceği, sığı· 
olan zengin ve genç bir adam... nabileceği yerlerin hepsini beyaz· 
Zira, müthi! icatları var: Bir ıa· lara haber verdi ... 
at içinde, bir milyon nüfuslu bir "Bir reis kızı olduğu için, bütün 
!ehrin nasıl kolera mikrobile ze- esrarımızı biliyordu ... Onun için, 
hirlenebileceğini keıfetmi, ... Ke • beyazlar, memleketimizi kendi Ü· 

za, tayyareden atılan bombalarla zerlerine mal etmek için, ıen bat· 
kıt'aları veba mikrobuna garkede la, bütün kuvvtlerimizi imha et-
bilecek... ti ... Milyonlarca hemcinsimiz kı-

Herkes: rıldı ... 
- Harikulade kimyaker ... ·di • "Namu11uz, kaltak büyük an· 

yor... nemin ihtirasını tatmia etmesi 
Ve, onunla iftihar etınem lizım için hep bunlar ... 

geldiğini hana ıöylüyorlar.. "Şimdi o, ahrette, cehennemin 
Kocam, izdivacımızı müteakıp, gayyasında, değil mi?... Güneş 

'9Ücuduma bir takım aşılar yaptı: Tanrı, onu ve onun gibi diğer gü
- Korkma ... -dedi.· Bunlar, nahkirları yakmak için bu derece 

aenin kanında iken P.ek çok illet· sıcaklık :neıretae gerek!.. Yakım, 
lerden masun kalının! yakım, hakkıdır ... 

Bura91 iyi... "Hatta belki, ben bile o alçak 
Bana ne kadar mütfik olduiu· büyük annenin evladı olduğum 

nu göıterir ... Demek ki, deliliği, için lanete müıtahakım... Nite· 
'beni mahvetmek derecelerine ka· kim, itte, beyazların orta11nda ya· 
Clar Yamuyacak ... Beni iıtima e • tamak bedbahtlrğrna uğramakla, 
41ecek ... F alcat, korkuyortım ... Ge· ceremeyi çekiyorum .... 
ne de korliuyoPUm, anneciğim... "Lakin, günahımı affettirmek 

Bak, anla ayım da bana hak için elimden geleni ardıma koy· 
'1_ b" !!L: bab f ~erecek misin, vermiyeceK mı· muyonım, uyUA a ..•• 

•in?... "lıtili esnumda, difer hem· 
Kocam 1 • :1-ı cintlerim, beyazlatm köküne kih-ıeee eyın, sayıa ıyor •.• 
A 1 k] k ? rit suyu ekmek üzere onlram ka· ma, naıı ıayı ama .... 
Sanki konuşur gibi... nrna frengi mikrobunu karıttır· 

Uyanıyorum; yastığıma daya -
nıyorum... Onun söylediklerini 
deh,et içinde dinliyorum: 

Yüzünün zaten tunç gibi olan 
rongi büsbütiin bronzlaşıyor ... Ha 
Hne bir vab,et arız oluyor ... 

Diyor ki: 
- Büyük baba ... Büyük baba ... 

Ben, senin dinindenim ... Ben, se· 
nin 11'kındanrm ... Ben, onlara düş~ 
ınanrm ... Ben, onları mahvedece-,., 
ıım ... 

"Kriltof Kolomboun mel'un 
çocuktan, denisler aıarak, mem -
leketimize geldiler... O zamana 
kadar ne asude, hür bir hayat ya· 
tıyorduk .• Kıtlaklarnnızda kendi
ınize göre bir medeniyetimiz var· 
dı. Yaylalarda çadırlar kurar, gü· 
llet Tanrının doiutunu, daha yük 
•eklerden hutu içinde ıeyreder
dik. .. 

"Nesiller ve nesillerdenberi, bu, 
böyle devam edip durmuttu ... 

"Fakat, günün birinde onlar 
ıeldi ... Biz, hiç bir ,eyden yılmaz
dık, büyük baba... Şüphesiz, kılıç 
lcdıca, kargı kargıya gelsek beyaz 
•damları mahvedecek kuvveti ba
ıulanmızda ve yüreklerimizde 
'bulurduk ... Lakin, uzaktan bize 
lılenni alıyorlardı ... Bilhassa, at • 
lal']a hücum ediyorlardı... Ameri
lcada o azmana kadı-.r at yaıama· 
dıfı iein, süvariler, bize ejderha 
tibi geldi... Hele hayvanların kiş· 
1le11ıeai, adamlamnızı ürküttü ... 
P.tatlup olduk ... 

••&.........._ ·•- d "'I R' -..., tamamne egı ... ıcat 

ettik ... 
'1>.ha kim'bilir ne kadar uzun 

-....ıı mukaYemet edecektik. •• 

mı§lardı. Bize tesir etmiyen bu 
mikrop onları kınp geçirecekti. 
Lakin, beyazlar, §eytani bilgile .. 
riyle, aşılar keşfettiler... Frengi· 
nin müthiş sirayeti önüne kıımen 
geçtiler ... Artık bu illet, eskisi gi
bi dehtet saçmıyor ... 

"İtte ben, damarlarımdaki aıil 
ve cins itibariyle galip kandan ce· 
aaret alarak, dü,manlarmnzm bü· 
tün feytani bilgilerini öğrendim ... 
Hatta, bu bilgilerin allamesi ol· 
dum ... 

"Onlar bizi memleketimizde 
nasıl milyon milyon kırdılaraa hen 
de onları aynı surette kendi ken· 
dilerine imha ettirecek çareler 
buldum ... Bunları sana anlatmağa 
kalkıfsam uzun siirer, aklın er• 
mez, büyük baba... Lakin emin 
olki. ilk muharebe zuhurunda. be· 
yazların pek azı dünyada kala
cak, mütebak;si güneş tanrının 

cehennemine yuvarlanacaktır ... 
Medenivetlerivle beraber ... 

"Ve bu iti ben yapıyonım ... ln
tikanumızı "1ac:.P nım ... Aldım bile 
ıayılrr, büyük baba ... 

Anne ... 

Anneciğim ... 

Şimdi, korkumun sebebini an· 
lıyor musun ... Bu adam, kocam .. . 
Aman yarabbi ... Aman yarabbi .. . 
Savıklamasının alelade bir sinir 
buhranı olmadığına kanaatim, İ· 

manım var ... Ne vazıh konuwyor, 
ne fas;h ıövl~niyor... Hem dP. ne 
mantıklı! ... Uyanıkken, kendisi· 
ne: 

-Senin büyük annelerinden bi 

Kadın ve Moda 

Reıimde, akıam toplantısına git • 
meğe hazırlanmış kibar bir kadın gö
rüyorsunuz. Onun ince zevke uygun 
ıiyiniıinİ• son moda olan tülden ce • 

ket tamamlıyor. Gördü~nüz bol kır
malı tülden ceket, ipekten elbisenin 
beyaz rengine müphemlik vermesi i • 
çin, rümüıi renkte tülden yapdmıfhr. 

Kotra meraklılan, bizde de çoktur. 
Bu deniz sporuna kadınlar da heveı 
ediyorlar. Resim, Almanyamn ıık ka

dmlanndan Frav Hilde Vqenerin kot
ra kıyafetini ıösteriyor. Bu ciyiniıten 
her hanei bir tekilde deniz gezintisi-
ne iıtirak sırasında da istifade oluna • 
bilir. 

ri kırmızı derili im it?... diye sor· 
dum. 

Ürperdi. 

Gözlerimin içine baktı. Omuz 
baılarrmı yakaladı: 

- Sen bunu ne biliyorsun? ... 
-diye haykırdı .. . 

Korkuyorum .. . 

Kaçıp sana geleceiim, anne ... 
Fakat, o beni her mikroba kar· 

ıı atılamamııtır ... Şeytani icatları, 
dünyanın her yerinde peıimi ta· 
kip edecektir ... Kocam, benim ka-
tilim olacak ... Benim, senin, onun, 
herkeıin ... Irkımızın katili ... 

(Vl.ftG) 

Yandaki reaim-
1 de ıördüğünüz elbi

se, bir sonbahar gi
yinitidir. Kibar bir 
giyini,.... Dikkate 
değer olan bir ci
het, gene siyah • be
yu birlqmeainin 
ortaya konulması .... 
Kaç mevsimdir, böy
le modellerle kartı· 
lqıyoruz. Bu renk· 
)er, bir arada olarak 
sürekli bir moda ha
lini aldı! 

Resimde soka • 
ia çıkarken, misa • 
firliie giderken ter
cih olunabilecek bir 
elbisedir. Göfde ve 
etek kısmı, siyah 
kumattan ve darca 
biçimdedir. Beyaz 
kumaı, yakada ve 
kolarda göze çarpı· 

yor. Siyah • beyaz 
pirletik renkte yap
rak örnekleri, ince 
bir kordon altında, 

cöiüste açık yaka ucunun .süsünü te~lt 1 ,.le eldivenin beyazlığiyle bilekte buluı• 
ediyor. Beyaz kumatın, kolları kaplı· yor. Eldiven üzerinde de siyah ve beya• 

yan kısmı, yukandan batlryarak bir kaç/ renkler var! 
kat kıvrımlıdır. Kol kıamının beyazlığı 

Baret, tekil itibariyle bere ile taP ka arası bir görünüıtedir. Bu ıekilcleki 
serpuıu, onaltıncı asırda AVnıpada erk ekler saçlan üzerine koyarlardı. O za• 
man, erkekler de saç uzatırlar ve bareti baılanna yakııtınrlardı. Kadınlara ı•· 
lince, onlar daha süslü fapkalar giyerlerdi. Umumiyetle böyle! ••. 

On altıncı asırda erkeklere mahsus olan baret, yirminci asırda kadınlara 
mahsus oldu. Baret• ıimdi 1..-.dınlar için ortaya konuldu. Derhal benimsendi. 
Dolayıaiyle, son modadır! 

Resimde bunlardan ikisini görüyor sunuz. Baret, kadifeden yapılıyor. Si
yah, mor, yeıil, kahverengi olarak, da ha ziyade tutacağa benziyor. Batka 
renklerde de olabilir. Açık ı·enk olmamak ıartiyle .... Renk, mutlaka koyu! 

Baretlerin kadifeden başka kumat lardan da yapılması tasavvuru, pek e 
kadar tuttmamııbr. Çohadan yapılan mo deller, hota aritmemiştir. Zaten on altm· 
cı asırda da kadifeden yapılırdı! 

Reaimdeki tık clötenmiı bir oturmn odasından bir köfeÖİr. Döteniıte, 11k· 
bkla birlikte sadelik aıizetilmiftir. Meae li· duvar kenanndaki raf, bir çok siia 
e11aaiy)e doldurubnamıı, odanın umuma vaziyetinde olduğu gibi, burada da u 
süı kili sörülmüıtür! 

Biçim.ue gözetilen 
Son modanın muhtelif elbiselerde 

ıöıterdiii bariz hususiyetlerden biri, 

biçimin vücut inhinalanm belli etme

sidir. Bütün vücudün olmasa bile, hiç 

deiilse vücudün bir kummın ... 

Daha ziyade söiüs· bel kısımların
da bu inhinalar belli olacak biçimde 

modeller ortaya konuluyor. Kabank 

aiialü elbiıelerde de, kıımen olsun, bu 
cihetin temini unutulmı7orl 

Kadife eldivenler 
Sonbaharda giyilecek eldivenlerin 

kadifeden ve bilek tarafJan İpek, ya • 
hut sırma iılemeli olması, Pari..te ile
ri sürülen bir fikirdir. lılemeli bilek 
taraflan, senİffe ve kalkık §ekilde • 
dir. Orta zamandaki tövalye eldi•en • 
)erinin bilek taraflarını andıran lla 
ıeklin, zaten hayli zamandan beri 
muhtelif ömek1eri görülüyordu. Bu 
moda, bir bakıma devam ediyor, ele • 
meldir. Hatti, kııın da devamı muh • 
temel! 
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Balkan 
),.. . 

konferansı! Bit deniz faciası Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
(Baı tarafı ı incide) kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı (Baı tarafı 1 incide) 

Dördüncü Selanik konferan -
ıında Beıinci Balkan konferan11 -
nın Belgratta toplanmaaı karar • 
la9mıftı. Sonra, ilk baharda, Ati· 
nada konıey içtimaı eınaaında, 

Yugoılav grupu bazı mülahazalar 
beyan ederek betinci konferanaın 
Belgratta toplanmamaıını temin 
etti. Konferanıın tehirini il«rrİ ıür· 
müılerdi. Bunun üzerinedir kj, i· 
kinci defa, sıramız gelmediği hal· 
de, bet inci Balkan konf eranıının 
lstanbulda toplanması konıeyce 
kararlaftı. Riyaseti, ikinci defa 
devren almıttık. 

"Riyasete düşen vazifeleri, ıta· 
tu mucibince Türk grupu riya· 
ıeti ide.re etmektedir. ilkbahar • 
danberi Balkan memleketlerinin 
bftzılarında. bau tebeddüller ol • 
du. Bu dahili tebeddüllerin. kon • 
fernns faaliyeti iizerine teıiri gö • 
rüldü. Balkan haftaıı dedii\miz 
mutat içtimaları, hiçbir Balkan 
me:nleketinde yapamadık. Yu • 
nan grupu, Balkan haftasını ey • 
lulün be~ine tehir etmiıti. Diğer 

grupların ittirak edebileceğine da 
ir haber alamadığı için, o da tehi· 
re mecbur oldu. Riyasete bildiril· 
'di. Ayni şekilde, biz de, lstanbul
~a düşündüğümüz Balkan hafta
ımı tehire mecbur kalmııtık. .. 

"Arnavutluk grupu, Atinada • 
ki ltonsey ictimaına dahi iıtirak 
etmemitti. Konferanıa ittirakini 
temin için bu grup riyaıetine ya· 
21lan tezkerelere de bir cevap al • 
madık. Diier taraftan, Yugoslav· 
ya grupu ile Balkan hafta'ı dola· 
yuiyle cereyan eden muhabere· 
'den grupun. bu sene konferansa 
istirak ,..trıek n\vetinde oldu~unu 
öğrenm1s ~k. ~la daT IP"'~lar • 
la muhnbereden sonra. Balkan 
konferansının parlamentolar 
konferansmın hitamı akabinde 
bir teı.rinievelde toplanma11 riya· 
ıetce tesbit edilmiş ve gruplara 
tebl:;: olunmuştu. 

"Yunan grupundan baska. di
ğer rrru'>lardan, rnuhbık oldukh· 
l'rna dair, henüz haber gelmemiş· 
tir. B1,ndan istidlfılen anlıyoruz 
ki. Yugoslavya grupu, evvelki 
nokt~i nazarında ısrar etmekte • 
dir. Bu grupun iı:tira?ci temin o • 
lunm?dıkca Balkan konferansının 
in'ilc .:ı, dü!Ünülemez. 

"Ümit ediyorum ki. Cemiyeti 
Akvamın içtimaı münasebetiyle 
Cenevrede toplanan Balkan mem· 
leketleri hariciye nazırları. Balkan 
konferansının in'ikadına dair, a • 
ralarmda mütterek bir no!<ati na· 
zar teabit ederek milli gruplara 
bildirirler. Bu cihet eylul nihaye • 
tinden evv~l nnlaşılamaz. 

"Benim ahsan intibaım sudur 
ki. Balkan konferansının bu sene· 
ki ictimaını tehir etmek zarureti 
vardır.,, 

Hu ver 
r - (Baş tarafı 1 incide) 

diki Reisicümhur Ruzvelti, sırası 
diiştükçe tenkit etmektedir. 

lngiliz mahafiline akseden bu 
hııı.vtıdis, §Öyle bir tesir uyandır • 
mıttır. 

"Acaba e.~ki reis Mister Hu· 
ver, bugünkü .Cümhurrcisine kar
!I bir muhalefet mi kuruyor. 1936 
intihllbrna namzet mi olacak?,, 

Mister Huver, en ziyade bugün· 
kü cümhurreisinin iktısadi sille • 
mine hücum etmekte ve komıuyu, 
kom§uya, grupu grupa sa.ldırm19 

olmakla itham etmektedir. 

- --·~----

Siti of Vasana ve Prezildent 
kleceladt gemileri de kaza yerine 
yetitmiılerdir. 

· Kurtarılan yolculardan on dört 
kiti Sprinılake'ye çıkarılmııtır. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Morro· 
caıtle vapurundan, bir sal üzerin· 
de1 bir yolcu, Springlake'ye gel • 
mittir. 

Kurtulanların anlattıklarına 
göre, vapur, yeni Jeraey'in se • 
kiz mil açıjında, yıldırım isabe • 
tiyle tutuımuıtur. Yangın haber 
verildiii zaman, bütün gemi a· 
levler içinde bulunuyordu. Yoku· 
ları haberdar etmek için koridor· 
fardan gecmek mümkün olama
mıttır. Neden ıonra bazı gemici· 
İcr, kamaraların lumbozlarını 
kırıp, yolcuları uyandırmağa mu· 
vaffak olmu!lardır. Rüzgar, 
yan"ını hızlandırmakta idi. 

Kurtarıcı sandallar, denize indi 
rilememiıtir. Sabahleyin, şafak 
ıökerken, Springlake kıyıların • 
dan yanan geminin yanında iki 
batka gemi durduğunu görmek 
kabil iken, biraz sonra ıis bunları 
gözden kaybetmittir. 

llk kurtarılanlar, bitkin bir hal· 
de olduklarından, kaza hakkında 
ıarih malumat verememitlerdir. 

Son haberlere göre, yüz kiti ka
dar kurtarılmııtır. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Yeni Jer· 
ıeyden bildirildiiine göre bu ıa • 
hah deniz ıahile birçok ceıet yu· 
varlamıttır. Kurtarılıp da yaralı 
olanlar haıtahaneye yatırılm19lar • 
dır. 

Morrocostle'in ıüvariıi kaptan 
VHmot gemiye yıldırım düımeden 
biraz evvel kalp ıekte1inden vefat 
etmi" ve kumandayı ikinci kaptan 
Va~ alna.t W\. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

- Boıuna yorulurdunuz !. 
- Neredeydin? 
- Abdül F akiden yakayı ııyır· 

dığımız yere kadar aittim. 
Blan§: 

- Alayı bırak Süleyman.. de· 
di .• 

- Cidden oraya kadar ıittim. 
On günlük mUtemadi ~ir yürü 

yüıten ıonra, Süleymanın böyle 
bir cümle ıarfetmeıi, ikiıinin de 
garibine ıitmitti. Süleyman, on
ları daha fazla üzmemek için: 

- Biz yolumuzu ıatırmıt ız. Mü 
temadiyen yürüdüğümüz halde 
aynı yerde saymııız .. dedi. 

Blant hali. inanamıyordu .. 
Süleyman, cebinden çıkardığı 

iki parça kumatı göıtererek: 
- itte, dedi, biri Moriıin, öte

ki de, Yavuzumun kumat parçala
rı .. Şimdi inandm mı? 

Aılan terbiyecisi kendini tuta
madı ve bir ağaç dibine çökerek 
aarsıla sanıla ağladı. 

Tefrika no. 30 
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REİS BUD1N1N DÖRT KARI- ı;;;;:·: .. 
SINDAN BtRl i 

Şilok kabilesi reiıi Budinin 1 Rıza 
dört karısından birini komıu Din· Şek.ip 
galılar kaçırmıt lardı. i ....... __ 

Aylardan beri, aralarındaki ih· 
tilaf, ıittikçe azalacaiı yerde da· 
ha fazlalatmı§tı. 

Bu ıanlaıamamazlık, Dingalı· 
ların, Şiloklara ait bir ıığır ıürü· 

ıünü gaıbetmeie teıebbüı etme· 
leri üzerine baılamr§h. lıte hala 
devam edip gidiyordu. 

hkta, harp çanının etrafında ra• 
hat bir kalple tütünlerini içerler• 
ken patlak Termiıti. 

Birdenhire, önü para derili,re· 
iı haberciıi koprak ıelmiı T• eli
ne aldıiı ucu beali büyük tolcmak· 
la onar metre uzunlukta iki direk 
arasında asılı duran, dört metre 

Reiı Budi, bu dakikada, dün· k ·· • · • · ·- ·- .· -• : utrun"~ "" 4
-- • - • 

yanın en nemrut adamlarından bi· harp ~nma üç defa kunetlice 
ri olmuttu. Kar111nın ortadan bir· vurunca, meydan, biran içinde 
denbire kaybolması, sinirlerini mahter yer~ne dönmüıtü. 
germİf, önüne geleni haılamaıma Kadın, kız, ihtiyar, l91'Ç, erkek, 
vesile vermiıti. hemen hemen bütün kabile top· 

Üç ıaatten fazla bir zaman· landı. 
danberi, kabile içinde bir matem 
havası esiyordu. Hadise, öf leden 
az ıonra, kabile erkeklerinin, ku· 
lübeler' ortasındaki geniı meydan· 

Az aonra, Budi, elindeki usun 
deineiile ıöründü. Önünü yalnız 
belinden diz kapalrlanna kadar, 
kirli piı bir bez örtü•ordu. Boy· ........................................................................................... J 

Soyulan türbedar 198 T k nuna, vahıt hayvan ditlerinden 
ene e para yapılmıt büyük kolyesini ıeçir-

(Baı tarafı ı incide) (Baı tarafı ı incide) mitti. Saçlt.n darına dqmdı. 
Zabıtanın müteaddit arattırma Şiloklar her biri, biner, bin IMı gümrükte paraların idhaline mü· 

ve takibatına rağmen hınız ya • . . w. • yüzer kiti den mürekkep ve ayn 
ıaade edılmıyecegı cevabı ıle kar· · · 1 1 1 k bil 1 h 

kalanamamııtır. ayrı ııım ere anı an a e er a• 
T b b k • • . . d k. tılaımıttır. Meı'ut Ef~ndi bunun · linde yaprlar. 

ür e e çııının üzerın e ı Ü••rine (T) iaminde l:»iT komie- Her t.:·ırı·n· b• •• 
~ıbiaeye vanncaya kalar soyan u ın ayrı ır reuı ve o 

Bu adam nerede bu hır11z, çok ustalıklı hareket y~nc~. ile gör~f~Üf,. paral~rın reislerin ayrı bir reiıi vardır. itte 
etmektedir. Bekçi , aileıinin ve gumrukten geçırılmetı ve kaiıt Budi reiıltrin reiıi adıyla anılır· 
kt>ndiıinin canından da korkmıya paraya tahvili huıuıunda mutabık dı. (Baş tarafı l incide) 

racı dükkanı i§leten Emin uıta, 
evvelki cuma günü öğleye kadar 
evinde oturmuf, öğleden ıonra da 
dolasmak üzere çartıya çıkmııtır. 

başlamı9tır. Bu hadiıe etrafında 1 kalmıılardır. . Ş_ilokların haki~ renklerini ta· 
tahkikat yaptık ve türbenin bek - Komiıyoncu (T) Bey buna mu· yın 1111ki.n11zdır. Sınek •• buna 
çisyile görüıtük. Bekçi Haıan e • kabil paraların yüzde otuzunu henaer hayvanlann kendilerini ta• 
fendi bize fU izahatı verdi: komisyon olarak alacaktır. Ko· ciz etmelerinden kurtulmak iç.in 

Halim bir adam olan Emin uı· 
ta, içkiye dütkün bir zattır. Ken· 
disi cumn aünü her zamanki gibi 
ev den giiler yüz ve tatlı sözle ay· 
rılmıı ve iıte bu ayrılıştan sonra 
da bir daha gözükmemittir. 

- Bu dördüncü oldu. Dört ıe- vücütlerini, ııiır idrariyl• çamur 
ferdir iki üç ay ara ile bir hırıız misyoncu (T) Bey de bu iti takip haline konulmuı attı külü ile tı• 
geliyor ve neyim vana alıp gidi· etmif, muvaffak olamamıt' bunun varlar. Kadınlarını aaçlarmı ı•M 
yor. Artık üzerimde hiçbir feyim üzerine paraların ıümrükten ıe· ıığır piıliii ve nmakla terbiye e· 
kalmadı. Canımdan da endite et· c;irilmeai husuıunda müıaade alın derler. 

Mali vaziyet itibariyle kimıe
ye borcu olmadıiı ve kendi yafiy· 
le kavrulmakta olduiu ıöylenen 
Emin ustanın Yalovada, Emir A· 
lide akrabaıı ve Eıkitehirin Ka
rakaya köyünde de bir babau 

meye ba9lad1m.. maımın teminini ve paraların Reiılerin r•İiİ Budi elind•lci 
ıümrükten çıkarılmaıını baroda l:tüyük deineii hav•ya kaldıra· Bu hıraıı ak§am bahçeye ıM· 
mükayyet olmıyan bir avukata ralr: 

yor ve mezar tatlarının arasına 
saklanıyor. Biz tam uykuya var • havale etmi9tir. Bu avukat Anka· 
dığımız ıırada pencereden odava raya gitmi9, müsaade almıı ve pa• 
girip esva.ları ka1dırıyor zannedi- raları ıümrükten geçirerek kiiıt 
yorum. Ben türbenin kap11mda paraya tahvil etmiıtir. 198 teneke 

v•rJır. yattığım ir.in, türbeve gİremivor nikel para on bet bin lira tutmuı· 
Emin uıta cuma ıünü evden ve oradan bir -ey cahnmıvor. Yal- tur. Avukat on bin lira kadar bir 

çıktıktan sonra alacalı bulunan nız hırsızın bütün Jlıncı benim üç mrktarı .makbuz mukabilinde 
tatÇı Abdi efend~e ujramıı ve bucuk eski eıyamda.. (T) Beye vermi9tir. (T) Bey de 
oradan Eıkitehire ıideceiini ıöy· Bu sefer hır•ızın ayak'-·bıları· 

.. ı<:.. eline geçen paradan ancak be9yüz liyerek bir kaç kurut para almıt· 
b nı bahçede buldum ve polise teı• lira kadar bir mıktarını paraların tır. Bunu duyan ailesi çarıam a 

.... E k' h' b" t ı f k lim ettim .. Ben övle zannediyo • hakiki sahibi Mes'ut Efendiye ver 
ıunu ı lfe ıre ır e ıra çed • rum l<i. burava gelen hırsı?. yaban 

· d b .. k d ora an miı:, aradan iki sene ıeıl"metine mı,ıe e uıune a ar ı • • b ·ı ı d l' 3' 

- Gencinizden, ihtiyarmııa 

kadar hepiniz a&Tqa huırlanı· 
nrz.. Reiıiniae yapılan hakaret, 
aynen tize yapılmıı bir hakaret • 
tir. 

Buna kartı koymadık~ Şilok· 
lann bu toprak üzerinde yqamı• 
ya hakkı yoktur. 

Dinrahlar, reiıinizin rüzel ve 
afif karııı Bu,amiyi kaçırdılar. O· 
nun kaçmaıma ilet olan reiı ha• 
berciıi Kira ile Fami'yi bu daki• 
kadarı itibaren ölüme mahk6m et• ela biı cevap gelmemittir. cı deei1clir. Burayı ıyı 1 en er en· rağmen baı~a bir para vermemit· 

k. dir ve her seferinde de ayni hırsız . Ef d' tim. Emin uıtanın biri on, biri ıe ız tır. Bunun üzerine Mes'ut en ı 
gelivor. 811 s~fer h1raız bir sandal- Onları bana diri tHlim edecek· ve biri bet yatında olmak üzere zabıtaya müracaat etmit, emniye• 
ye alarak bahc~..Jr.ki asma üzlim • lere bet bakır, ölü ıetire~ek1ere üç çocuğu vardır. Ailesine dütkün tin suiistimal edildiğini ıöylemit· 
ierinden vr.! incirlerinden yemi!· iki bakır ınüklfat verecek ve kı • 

bulunan Emin ustanın habersizce tir.(T) Bey zabıtaca ıorıuya çe· 
Bahçe çok karanlık ve mc:ıar taş· 7.ım Otitayı kendisine zevce ol•• savuımaırna ihtimal verilmemek

te ve Emin uıtanın bir kazaya 
kurban aittiği fÜphe edilmekte
dir, 

Iarı sık olduğu icin gece halulsa kilmit, avukattan aldığı paraları rak terkedeceiim. 
bil,. bir şey S?Örülmüyor.,. tamamen Mes'ut Efendiye verdi-

~abıta takibata devam etmek- ğini söylemittir. Avukat, paraları 

Emin uıtanın kaybolmaaı ha· 
disPsi zabıtaca tahkik edilmekte· 
d~r. 

tedir. 

"SiJahları azaltmak 
kabildir! 

Maamafih bütün yazıda cüm- Locarno, 8 (A.A.) - Dünya 

(T) Beye verdiğine dair makbuz 

göıtermiııe de (T) Bey Mes'ut 

Efendiye para verdiiine 
makbuz ıöıterememiıtir. 

dair 

Bundan bı§ka avukatn da zim· 

metinde beı bin lira kaldıiı iddia 
hurreisinin iımi geçmemekte ve ıulh kongresi son celsesini akte • 
hücum dolayısıyle yapılmaktadır. derek silahsızlanma meseleıinde 

Eıki cümhurreisinin yakında ıilahların bugün indirilmesinin edilmektedir. 
"Hürı:iyetc meydan okuyuı,, diye I mümkün olduğuna dair bir karar j Adliye yakında bu vak'anın iç 
bir de kitabı çıkacaktır, sureti kabul etmİ§tir. yüzünü aydınlatacaktır. ----

Reiı tözünü bitirir hitirıa•• 
bqhyan ıürültü, o, kulüheti,.e 
varıncaya kade.r devam etti. 

Kat'ı idi; Dinıalahlarla, 1tU 
ıefer ba9lıyacak kaYıa. iki kabil•· 
den biri daiılmcaya kadar ıür•• 
cekti. 

Bu Dinıablar, •talı yu1carı 
dört yüz mil uzunluiun4ia, altllll!• 
yetmiı mil aatıh meaıahuında J,ıt 
arazide otururlar. 

.(Devamı vır) 
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... Leyli - Nehari ~ 

Kız - Erkek - Ana lnkılô.p Liseleri i!k - Orta - Lise 

İstanbul dördüncü icra memur- , Bir daktilo 
luğundan: ht.enillyor. Tan11'JJ11f bir inil-

Mahçuz ve paray.a çevrilmeıi· etteaede çalıtbnlacaktır. Çabuk 
ne karar verilen 800 lira kıyme· yazmalı, arap harflerini okumalı
tindeki gayri mübadil bonoları 12 dır. ldı.remizde K. S. rümuzuna MUeasisl: nebi Zade Hamdi 

Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi mekteplere muadilltı musaddaktır. Kayıt iç.in her 
gün 13- t7 arasında mjracaat olunabilir. isteyenlere mufassal tarifname ~önderi1ir. 1 

eylül 934 tarihine müıadif çar • müracaat. ' 
şamba günü aut 10 da lıtanbul .......... ...._ __ ,...._ ___ __... ____ _ 

dördüncü vakıf hanında borsada İktisat Vekaleti Ticaret l. U. 
ıa~tk arttırma auretiyle ıatılaca • müdürlüğünden: 

... Cığalo,ilu - Yamk Saraylar caddesi. Telefon: 20019 ~ 
--------------------··----

-·-·· rU9antaşında. Tramvay ve şakayık caddelerinde •ımllll--, ğından taliplerin yevmi müayye • 30 İkinci Teırin 330 tarihli ka· 
--:'1 fi ninde mahallinde hazır buluna • nun hükümlerine göre tescil edil· 

2.?'yti Şı·şıı· Terakkı· L1·sesı· [Nehari l ı_=_·_ cak memuruna müracaatları ilin mi, olan ecnebi tirketlerinden 
~,egıı 1 _ . E!:i olunur. (~045) (Kredi Fonciye D'Aljerie dö Tilin 

ANA J L K O R 1 A L J S E ı •lllıiı•llı-lllliim-ııilllliıiiiilllllllliıiıiıiııılİlil zi - Gredit Fencier d'AJg,rie et 
- - - - DOKTOR de Tuniıie) tirketi bu kerre mü· 

56 Sene t:Hel SelAnikte tesis \'t: J919 d:ı. lstanbula naldedilmış Türki)"enın en eskı hususi mcktcbldır 8 racaatla Türkiyedeki faaliyetini 

Reemt Uaelere muadeleti ve muamelltının dUzgUnlUiU Maarlfc;e mueaddaktmr. 1 Ntşanyan tatil ettiğini .bildirmittir. Mezkur 
~ız ve erkek talebe l~ln y•rnvana ve gebİf babçeli iki binada ayr1 leylf te9klllh vard.r. ıirketle aliıkaaı olanlarm ıirkete 
Mevcut franaızca, Almanca, lngll~zce kurla~ı~a ?ok.uz yaıandan iti~aren her talebe işti~i'< ; Hey~:ı~aıa;~~a~ı~;!~' u~::tm~a.:::~: ve icabında htanbul valiliğine 
eder. Reami mUfredat programlarma gore lalebesını cıddı ve muvaffak bır sur~tte ba.lcalorya ım· ~ .\tcl.:tep sokak 35 Nu. h mua\'eneha · müracaatlvı ilin olunur. 
tihınıarına hazırlıyan müenese '20 kişilık bir Maarif Encl1menin n nezaret ve hımayu•ne maıbar· ~ ı nesinde ıedavı eder. Tel. 4os43 23 Temmuz 1934 
dır. Mektep hergün saat 10 · ı 7 arasında açıktır. Kayıt işlerine Cumarteal • Pazarteal ·Çar· 1 

r l f 425 7 ' İstanbul Asliye mahkemesi Ü· ,amba günleri bakıhr. e e on : 1 fştanbul 2 nci icra meınurlu-
lılıillllı11llilllıllliOOW llllllllllllll~l~lllIDm!lmfilll!H~~~~ll~~llllllllll~~ll' llillWl~~~lllllllmWlll m mm11mmw~•M g" undan: çüncii hukuk dairesinden: 

Beyoilunda Y enitehirde eıki 

Hı~. Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi lıkenbeci yeni Kılburnu cadde • 
mukarrer sekiz balya 304 kilo ıinde: 51 No. lu hanede mukim 
muhtelif markalarda köıele 11 - kocası Truivoloı Frankuli aley • 
9 - 934 tarihine müıadif salı gü· hine Madam Atina binti Hiriıto 
nü aaat 16 dan itibaren Çartuike- tarafından açılan tescili talik da. 
birde Tacirler sokağında ıatılaca· vıına kar§r ilanen yapılan tebliğa• 
ğından talip olanların yevm ve ta raimen cevap verilmemit ve 
saati mezkurda mahallinde hazır bittalep tahkikat icraıı 9 - 10-
bulunacak memuruna müracaat - 934 tarihine müsadif salı günü ıa• 
ları ilan olunur. Satış bedeli pe • at 14 de tayin edilerek tebliğ ma• 

şindir. (235) kamına kaim olmak üzere bu bap· 

Retmi liıe!erin oütün imtiyaz ve buku\(unu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELETi musddaidır 
Tedrisahndaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tanınmış olan 
mektebimiıde kayda başlanmıştır. llk kısımdan itibaren ecnebi li11nı başlar. Talebe mektebin 
hususi oloınobil ve otobiiılerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
nıürll(.'Jat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya iıntibanlıra !Eylülde ba,tıyacaktır. I ' ---

·- Telefon : 2 ( t : ( • 1 

ta tanzim kılınan davetiye vara· 

Kimyager --·ı kası mahkeme divanhanesine ta. 
tik kılınmıt olduğundan yevm ve 

.................................................... llllİl .... lll.l ı 
ORTA ve iLK MEKTEPLER TıALEBESlnE HAFTALIK MECMUA 

ÇALIŞKAN ÇOCUK 

" 

" 
,, 

Sirkeci Mühürdar zade hanı no. 
19 Şükôf e Itriyat imalathanesi 

Telefon : 23074 = Ei 
~ 

7••ı •-.ıu •• .,.,......_,'"""8ııuı111ıııııııııınum11Mllll11U1ıııR1ıtııııııııi~ 

Savo piksin saçların 
haliskandır. 

SatJf: Bahçekapı Zaman ecza dt.P"' 

au. 
Y enipoıtahane ittiıalindt 17 numı 

rada ıtriyat majuH•· 
Ankara: Şark Merkez ecza depoıı. 

ve bilumum eczahane ''• ıtriyat m•i'•a"· 
lanndan iıteyiniı. 

···Yavrunun Gecesi :ıanın-li - '\ 
BU AKŞAM R HABER 

l>anorama Bahçesinde 1 ,a.kş~_Postas. 
~-b~. enin muuf saz beyelile meşhur Yozaatlı Hafız SDJeyman ~. ldarehan"h ISTANBUL AN 
oı d le 0 f. KARA CADDESi 

Y~a ep gUzt e şar ılarını, MDıerref Hanımla Kemani Faik fi . -
8eyı dı·ğe a L ti . · "b y ı: lcl;rnf Adrctl: ISTANRUI. HAUl:CH , r ı z ueye erını ve nı ayet avruouo halk •arkalarını : 

Y a: relelon Fu.ıı ııuın ldareı HS70 
' dinliyecekıiniı. Fiyatlarımızda zammiyat yoktur. 11 r-- , 

:ıı:::::::::::ı:ı:nm:ı:ı:mnm:ı:nnnı::ı:mm:m::::ım:ı:ıma:m:s=a:ı-ı i ' 
i"-= · ABOrlE ŞERAiTi 
I........_ rstentuı Eelediyesi ilanları ı ı • 9 ıı •.rtıı. 

lJ nlrklytı: 110 SMl 6flO 1250 K,.. 

~İt l'llcapanında Atlama taıında Süleyman su başı mektebi binası l!:cnebtı 1641 uo 340 IAIO 

1 'Ya v 'J k .. k .. d - iLAN TARiFE ~l en me uzere açı muza- ye eye konulmuıtur. Talip o- SJ 
),g ~r feraiti anlamak üzere her gün, müzayedcy ı girmek i~in de 
tu ... !.1ralık teminat alcçeıi makbu- zu ile 12 - 9 - 934 çar§amba 
~Utu •a.at 14 de kadar Fatih kay- makamlığı ve B. Ş. Encümenine 

rıcattt ll&nl&rııun .. t.ın IJ,60 
lle~I UAııJar 10 &.unııtur. 

'~atları. (5031) 

~i" 8el>ekte Bebek ca.ddeıinde ki· in belediye malı 109/ 1 No. Ju ga· 
~nkazı aatılmak üzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip 
lt,g feraiti a~lamak üzere her gün, müzayedeye girmek için de 
tt!tt\i 1irahk temınat akçesi mak • buzu ile 10 - 9 - 934 pazarte:ıi 
t\t .~aat 14 de kadar ~ıiktaı kaymakamlığı ve B. Ş. Encümeni-

ttlura.caatları. (5003) 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

HU&Jdıtı yera (VAKiT) Matbaaııı 

HABER 
El yazısı tahlil kuponu 
lalm . 

HUSA M E TTi N vakti mezktirda müddealeyha 

Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
BilGmum tahlilit. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Banka11 kar
ıraında izzet Bey Hanı 

Transivolos Frankuli efendinin 
bizzat gelmediği veya müıaddaka 
bir vekil göndermediği taktirde 
giyaben tahkikata batlanacağı i • 
)inen tebliğ olunur. j 

reni Ki tapar 

(DÜN ve YARIN) Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali. .. en muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitapların t~rcümeıi ve "DON ve YARIN, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam f utlalarla. otuz 
cilt kadannın çıkarılma11 suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda ıetirilmeıi temin edilmittir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

R,uhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kurut 
VAKiT Matbaaıı 

BASILANLAR: 
l - ISAFO, Uocle - Ha7dar Rlfat 

1 - AlLID ÇDUSll:RI, Monıa - L n. A.11 ... 

1 - TlVARJJT. B..\.N:KA Y• BORSA., lktııMt doktora 

Mııllll9 Etem 

' - l>~VUT n lBTtLAL. Lenin - lla~r Rlfal 

1 - I081'A.L12M: IUutekl - tiahllaa Zekeriya 

• - ltVı.Lll'.\1.' ... RASiN. a. Naum 

100 

190 

. ,. ,. ,. 
'75 

1 - iŞÇi SINIFJ lB11LALI, IA"nlu - ~dar Kıtal 410 

• - RUHi HAl'A'ITA LAŞt>UR, l'rof. l'unı - Prof, J)r, 

M, BaytullaJı 10 

BASILACAKLAR: 
1 - l~FARANA DOORV, Ptyer Lot1 - t. R . Atltan 

2 - KtlLLll'AT '· RASiN il, ff, Nar.un 

3 - KAPttAUZM HllHRANI, l'roh•ııör Plru - Ahmet Hamdi 

4 - F"""'llZI ve KARA, attandat. 

6 - OORIO BABA: Ha.iz.ak - 11.aydar IUfat 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

8 - ISA: Parla Ru!llyat mektebinde l'rofe.ör doktor Blae SaııJI• - Bayclar lllfat 

1 - En.KA: Kropolkln - Ağaotıu Ahmet 

a - IÇ'l'lMAI KAN(7NL.4.K. <ireel - Kauf Aıııİıet 

9 - DlZMELtNt~ HAYATI, A. Morua 

ıo - ÇOCUK POŞtnlTENUR H. Oonutve, Meoutler - Pror. Or. il. ~· 

rullü 

11 - \'P.:RTEH, Höte - A. Kinli 



Bu sene Balkan 
konferansının top
lanması şüphelidir 

, 
, __ M_ v!~~~ .. !~ Şe?:~~._n_· __ f 

Senradan öğrendiğime göre 
bir kaç gün evvel halası ölmüf, 
ba§ka gidecek yeri olmadığı için 
Sa'·a~ ~.:.Zim eve almıf: 

- Onun namusu bizim namu· 
sumuzdur. Burada barınsın! El· 
bet bir kısmeti çıkar, demif. 

Bit?<iıa bw b&lde idim. lnaan 
böyle yarı ölü denecek kadar can· 
sız olur ve ağır bir hastalıktan 
kalkmıt bulunursa hayatı daha 
tatlı buluyor. Y aıamak hırsı sanki 
köpürüyor. 

Ben de biran evvel ayağa kalk
mak, ya§amanın her türlü tadını 

almak istiyordum. 

Zehra sık sık odama gırıyor, 

ortalığı düzeltiyor, yemeğimi, ilaç 
larımı veriyordu. 

Çıkmak istediği zaman annem: 
E-.ırada otur Zehra, ansızın bir 

feY lazım olursa, verirsin! .• 
Diyordu. 
Halbuki yalnız bir defa babam 

onu odamda görünce birdenbire 
yüzü karıtlı, dik dik baktı. Zaval
lı Zehra bu bakıt ların manasını 
anladı, hemen çıktı ve bir daha 
girmedi. 

Babamın bu hali hoıuma ait· 
medi. 

Fakat babam gittikten sonra 
günün çoğunu gene odamda geçi· 
riyordu. Onunla konuımak için 
hehaneler pek boldu. 

Az zamanda her ıeydea lır.omıt"" 
anağa başladık. Annem de bizi 
yalnız bırakıyordu. 

Gün geçtikçe gizli bir kuvvet 
beni ona doğru itiyordu. Artık bir 
az uf ak tefek olmasa, Haticeden 
hiç farkı kalmıyacaktı. Yoksa ona 
çok güzel denemezdi: 

Dört köteli beyaz bir yüz, çıkık 
yanak kemikleri, ince 'kaşların al· 
tında oyuklarına gömülü duran iri 
gözler, etsiz, genitçe bir alın, ucu 
yuvarlak küçük bir burun ve gü· 
lümsediği zaman yanaklarının or· 
tasına kadar genitliyen büyücek 
bir ağız; bembeyaz düzgün dit· 
ler!.. 

Boyu uzamıf lı. Beyaz baf(>rtü· 
ıünün kenarları iki ka,ının üstün· 
de iki köıe yaptıktan sonra aıağı 
iniyor, çenesinin altında sımsıkı 

iğneteniyordu. 

On altı yatında vardı. 
Bu haliyle atk için yaradılan 

fakat atkı kendisine yasak eden 
bir rahibeye benziyordu. 

Havaya, suya dair olan konut· 
malarımız hayal ve arzularımıza 
doğru genitledi. 

Bir kaç defa güldürdüm. Bir 
iki defa öte beri alıp verirken par· 
maklarım onunkilere değdi. 

En sonra onu sevdiğimi söyle· 
dim. 

Bunu zaten biliyormut. Çünkü 
hutalığımda bir kaç defa: 

- Zehra nerede? Ben onu isti· 
yonmı. 

Diye sayıklamıtım. 
Birdenbire ellerini avuçlarıma 

almak iıtedim: Vermedi: 
- Baban darılır! Olmaz! .. 
Dedi. Odadan çıktı. 
Artık oldukça toplanmııtım. 

!vde teziniyor, bahçeye çıkahili
yordwn. Her fırsatta Zehrayı lif a 

tutuyor, kartı karııya, gene her 
ıeyden konu§uyorduk. 

Naııl olduğunu pek iyi bilmi· 
yorum amma bir gün evde yap· 
yalnız kaldığımız sırada, onun bü· 
tün çırpınmalarına rağmen kendi· 
mi tutamadım, kucakladım, Öp· 
tüm, sevdim ve her ıey olup bitti.. 

Ağladı, hınçkırdı: 

- Eyvah, ben ne yaparım tim· 
di? 

Diye inledi. 
- Üzülme Zehra, seninle evle· 

neceğim. Görecekıin ne mes'ut o· 
lacağız? 

- Baban? .• .. 
- Ben onu kandırırım. 
Evveli anneme söyledim. Şat· 

madı. Zaten biliyomıuf gibi kar· 
tıladı. Yalnız bir korkuıu vardı: 

- Ya baban razı olmazsa? 
- Ben onun gönlünü alırım an· 

ne. . ... . 
Babam artık mektebe gitmemi 

söylüyordu. Ona dedim ki: 
- Ben de isterim fakat •••• 
- Fakat ... Ne var? 
Bir kaç sözle her §eyi anlattım. 

Zavallı adam birdenbire kızardı, 

ıonra sarardı. Bir kaç dakika tat· 
kın bir halde yüzüme baka kaldı: 

- Sen ... Bunu yaptın ha? .. Hiç 
ummazdım .. Sersem çocuk.. Bili
yor muıun ki •ırtık kendi kendini 
öldüren bir zavallıdan farkın 
yok ... Git, annene söyle, ne yap· 
mak ll~tın8?' yap•m: Blr de aleme 
rezil olmıyalım ! 

Dedi. 
itle Zehra He böyle evlendik. 

Babamın ~eneıini bıçak açmıyor· 

du. O kıt hastalandı ve öldü. Ölü
müne belki de ben ıebep olmut· 
tum. 

Bu benim için büyük bir vicdan 
azabı idi. Zaten ona hak verme· 
ğe de batlamııtım. Zira ağır bir 
hastalıktan sonra nasıl tabiatı kat 
kat cilalı gördümıe Zehrayı da 
öyle görmüt üm. 

Batında oyalı bir yemeni, ıır· 
tmda dallı ba1111adan bol bir en· 
tari, ayağında el örmesi yün ço· 
raplar, mutfaktan çamatıra, ça· 
maıırdan namaza, namazdan köşe 
minderinde pineklemeye giden ka 
dıncağız .. Tıpkı annem gibi .• 

Bir •talık üıtüne batına çeki 
düzen 'Verdiği oluyor, fakat bu öy· 
le zavallıca bir teyki.. Sevimli ol
maktan ziyade gülünç ... 

Artık unutulduğunu sandığım 
Hatice vakit vakit hayalimde can· 
lanıyor, içime hasret döküyordu. 

Ben de babam gibi ekıi!derimi 
dııarda aramağa, oturak i\kmic.· 
rine devama, ara ııra P.trafta E;Ö· 

rünen bayağı kaıiı!' Jar!a dü,üp 
kalkmağa baılamıttım. Karım bir 
otelci, ben de mütteriıiydim. An· 
cak yatmak ve yemek için oraya 
ıidiyordum. 

Bana bu seraeriliğimden şika
yet etmedi değil. Fakat ona ceva· 
brım pek kısa oldu: 

- Erkeği eve bağlıyan kadın· 
dır. 

Yalnız bazan annemin hatırını 
kıramazdım: Günlerce, haftalar· 
ca ağzıma bir damla içki aldığım, 
hovardalığa ıittiğim olmazdı. 

<Den.mı n.r) 
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silah fabrikalarının mikrop şubesi ser kimyag·eri 
uykusunda sayıklıyordu: 

- Benim aslım kırmızı derilidir. Beyazlar ırkımızı 
mahvetti. Ben de onları mahvedeceğim... Ey büyük 
babalarım, sizin bedduanız yerini bulacaktır ••• 

[ 

Esnafın teşkilat
lanması icabeden 

vaziyetler 
Bugünkü nüshamızda, kundu

racı Uhami efendin in bir tiklyeti· 
ni dercediyoruz. Belki ilk okuyan 
bu şikayeti çocukca bulur: 

- Çarşıkapıda bir Hırant e· 
fendi varmı!. Ayakkabıları sekiz 
kuruta makineye çekiyormuş. 
Halbuki, bet kuruta bu iti yapma· 
ıı isteniyor. Ne karıtıhr? İt onun 
değil mi? Gönlü dilerae on kuruta 
da, on bet kuruta da yapar. lıte· 
miyen ona yaptırmasın. 

Evet, ilk bakıtta, bu, böyle gİ· 
bi görünür. Lakin, öyle İ!lcr var• 
dır ki, bir ele toplanmıştır. Muh· 
laçsınız; batkasına gidemezsiniz. 
Gidemeyince de pazarlık olmaz; 
fiat piyasaya ıöre değil, it sahibi· 
nin arzusuna göre takarrür etmi!· 
tir. Yahut, baıka bir misal: Bir 
i~i yapanlar mahduttur; ancak bir 
iki kitidir; aralarında anla,arak 
yüksek para alırlar; hem umumu, 
hem de kendilerine muhtaç esna· 
fı zarardide ederler. 

İtle, bu gibi vaziyetlerle mü· 
cadele edecek kuvvetler vardır. 

Faraza, kalf •ların kendi araların· 
da birleterek, teıkilitlanarak, 
hatta cemiyetin yardımını iıtiye· 
rek makine almağı bercermeleri, 
yahut ayakkabıcılar cemiyetini 
harekete geçirerek tavassut ettir
meleri lazımdır... Hırant efendi
nin ıekiz kurutu için ıöylemiyo • 
ruz, fakat buna benzer ahvalde 
eğer itin içinde bariz bir ihtikar 
olursa, belediyenin bile müdaha
leıi doğru olur. 

Kavafollu 

1 ' i 

Bir ayakkabıcı 
kalfasının derdi 
1\iahmutpaşada Hamam soka

ğında 8 numarada kunduracı 11-
hami Efendi yazıyor: 

Bendeniz on senelik kalfayım . 
Bundan bir sene evveline kadar 
120 kuru§& kalfalık yapıyordum. 

Şimdi iktisadi buhran dolayısiyle 
65 kuruta yapıyorum. O zaman 
makine parası 8 kuruş veriyorduk. 
Şimdi gene ayni parayı vermekte
yiz. Çartıkapıda lıkender boğa· 
zmda Hırant isminde bir adam 
var. Bütün İstanbul kalfalarını İn· 
hisar altına almıt; metelik a§ağı
y .! dikmiyor. Zaten aldığım ne
dir ki sekiz kurutunu makineye, 
bir kısmını çarfıya vereyim. Bana 
hiç bir !ey kalmıyor. 

Hiç olmazsa beş kuruta indirse 
ne kadar iyi olur. Sözde bir de 
cemiyetimiz var. O, kendi hava
sında! 

Bütün arkada§larım namına 
çok rica ederim, gazetenizle ta
va11ut ediniz. Ne olur, beı kuru· 
fa dikıeler, günde binlerce çift 
dikiyorlar. 

(Cevabımız bu sayıfadak~ has
bıhal sütunundadır) 

(Yazısı hikaye sütunumuzdadrr) 

$ 

] 
T a-rl-·ı-sı_e_k-si-k:-=-ek-
meklerden kinı 
mes'ul tutulmalı? 

Şehremininde, tramvay cadde' 
sinde 119 numaralı ekmekçi düW 
kanında Hasan Basri efendi şt11S' 
ları ıöylemektedir: 

Semtimiz çok fakirdir. Gürıd' 
sattığım ekmek miktarı yüzü te' 

cavüz etmez. Bunu ıöyleme1'1' 
semtimizde ekmek yenmiyor di 
mek istiyecek değilim. Mah•-' 
ekmek sıkıntısı çekenleri de, bil 
rim. Sattığım yüz ekmekte yl 
mi§ bet kuru§ kazanmaktayım. , 
sene bir vergi kağıdı getirili 
Yirmi lira istiyorlar. Evliyim, ~ 
çocuğum var. Evim kiradır. Dil)( 

kana da ayda dört lira verme1't( 
yif. Şu masraflar kar§ ısında a1d' 
on kurut arttıramıyorum. SerıJ' 
bu parayı nasıl vereceğimi §Sfıt' 
dnn, kaldım. Maamafih butı'1 
faydalı İfler yapan devlete Jas,ıt'' 
dır diye .gene de seve seve 1'e;, 
mekte tereddüt etmiyorum. V 
kin ba,ka bir cihet var: Gün ıt" 
rı, bir belediye memuru geli'·" 
Ekmekleri tarlar.. Bazan nok•'

11 

bulur. Haydi ceza ... 
Ekm ~· b ce· eg1 en yapmıyorum. ,,. 

. . . F d ,1,, 
zayı nıçın vereyım. ırm an 
ken tartıp almağa imkan nu .,st·• 
Binaenaleyh bu memurlar fırJfil' 

b", 
ları sıkıştırmalı ve noksan r· 
duklarında, onları teçziye etaıe J 

di~ ~ 
·--····-···-........ ___________ .... _., 1 

Bütün esnaf ve bütün işçiler .. ı 
dll'I Meslek ve hayııt şartJarınrıı ll11 ! 

zeltmek için nelere ihtiyac ı.İ 
varsa, bize yazın, sütunıarın1:ı·j 
emrinize açıktır. FotoğrafJarıtı 1 
da yoJlayın. ..,-' 
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